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وازوقمنهم الل0 )م الإسبم اس ازفاة 

dD_

وصلامهالله وصلوات ، الشكر حق لف والشكر ، الحمد حق لف الحمد 

يومإل كئقرا سليما وسلم وصحبه آله وعلى ، محمد الخلق خثر على وبركاته 
توبعد ، الدين 

خالقاتهسنة تع أن إلينا بما عهد والي ، لنا ه محمد نبينا وصية من فان 
إذأجمعتن؛ عنهم الله رصي وعلي وعثمان وعمر بم أبا المهدمحتن الرائدين 

وأنربمم، أفنيةوأزكاها ، تلوياالأمة أبر وهم ، نبيهابعد الأمة أفضل هم 
٠هؤ محمد نييتا من مترلة 

منتهم،واباع أثرهم يانفاء البي. أُر فقد مزلة مجن الذ حياهم ولما 
،ورداقبولا بما ثالأ"حتجاج الراشدين الخلفاء أنوال ق الأصوليون اشتغل ولدا 

والاستدلالالخلان، مع الراشدين الخفاء اتفاق أحكام أدرس أن فرغبت، 
صهماف رضي الراشدين الخلفاء اتفاق ) : الكتاب، هذا فكان والترجيح، 

.( الأحكام ق وأثره 
.وخاتمة فصول، وتسعة وتمهيد، مقدمة، على مشتملا وكان 

الراشدين.الخفاء فضل ؛ \كاوه؛او 
.الراشدين الخفاء باتفاق الاستدلال : الأود القصد 

.الراشدين الخفاء عند الاستدلال، مرتبة ؛ ^، ١٥١القصد 
الراميينالخفاء بعمل الضعيف الحديث، تقوية ؛ الثالث القصد 

.ممقتضاه.

نفيق وأثره الترك على الراشدين الخفاء اتفاق ؛ الرايه القصد 
٠المشروعية 



الأ>مءسمأوازوؤ اللا0 ض \لم\سدا، اس اقاف 

الدليلنسخ على الراشدين الخلفاء اتفاق أثر : __U \سل( 
وعام4.

•روابم*، على اراشدون الخفاء اتفق  Lcالترجيح.\ك1ادسا؛ \كءالد 
.بالدليل العمل على الراشدين الخلفاء باتفاق الترجيح : اسل 
.والقياس الراشدين الخلفاء قول تعارض : \س \اهصالأ 

القولعلى الراشدين الحلفاء واتفاق القياسي تعارض : \لاو\االاله !^( ٠٥١١
.يه العمل أو بأحدهما 

.والتوصيات نتائج من إليه توصلت ما أهم ؛ \دنحاءة 
:الأن الهج وفق الكتاب ل ومرت 

.منهااصعلرب مجا وتحرير وتوثيقها الأقوال نقل - ١ 
ماوذكر دليل، كل مجن الدلالة وجه بيان مجع نول لكل الأدلة جع ٢- 

اعتراضات.من به الاستدلال أو عليه يرد 
الترجيح.سبب بيان مع راجحا أراه لما الترجيح ٣" 

.الأصوليةللمسائل الفقهي بالتمثيل عنيت ~ ٤ 
.القرآنيةالأيات عزو ~ ٥ 

.الصحابة وآثار النيوية الأحاديث نجريج ٦" 
علىالأمة بإحلباق استغناء بدلك اكتفيت الصّحيحان ق منها كان فما 

١•نحدثينعن والقل ، تتبعه ق جهدت غيرهما ق كان وما ، فيهما ما صحة 

.تضعيفه أو تصحيحه ق القول 

•المشهورين غ؛ر للاعلأم ترخمت ٧" 

.الغريبة والألفاظ بالصقللحات عرفت ٨" 



f،V\محلمأوامءل؛ الك هم الإسu، \س اقاف 

•على تشمل للحث فهارس وضعت — ٩

.القرآنة الايات هرس ف- 

.النبوية الأحاديث هرس ف- 

•->صالآثار 

•الأعلام هرس ف- 
•والمراجع الصادر هرس ف- 
•الموضوعات هرس ف~ 

الكتابهذا ومراجع مصادر وتتكاثر تتنوع أل العليم من فإنه وعليه 
والسنة، تعال الله كتاب نمير ق فهي ، الشمولمة موضوعي لهلبيعة 

.الفقه أصول ق الصادر عن فضلا ، والفقه ، والمرويات والأثار ، وشروحها 

هداوفراء ومشايخي وذريي ووالدي بحشري أن العغفم الله وأسال 
يرزقناوأل ، المهدئن الراشدين وخلفائه النسان خ؛ر محمد زمرة ل البحث 

.بحيب سميع إنه سنتهم واناع حبهم، 

العاذ٦نرب لله والحمد 

وكب

الميد^١^ ين محمد اسمينبن مد • د 
يؤيدة~ اممصيم 

٢٣٤٥١ب ص. 

T^^hot@Ab٧٥٣٨ا



ةوام« صم؛( ضو\للْ \لإسس اس ا>فاف 

ام\شربم(را،.\لسر:س\سم\؟ 

أبسن،عنهم اذ رصي المحابة وسائر انراسدين، الخلفاء فضائل محان العلم أهل عي )١( 
إلاالسنة كتب من كتاب من فما ، منقلةبأبواب فضائلهم السنة جامعي إفراد ذلك ومجن 
غضانلهم.ق المرويان من جعا فيه بحشر الناهب أو للغضائل، كتاب وب 

القدحالراشدين للخلفاء ويكون هو، الق رسول أصحاب فضائل ي الؤإمات ألفت وكذا 
لابنالأصحاب معرفة ؤ، الاستيعاب ككتاب ; انملرة مهرتمم بذكر التامة والعناية العلا 

.حجر لابن الصحابة تمييز ل الإصابة وكتاب ، •مدالر 

الحلفاءفضائل كتابه ل الأصه١ني نعيم كأي حاص الأربعة.ممولف الخلفاء خص من ومنهم 
ابجالسكابه ؤ الغرناثلمي القاسم وش الأربعة، الخلفاء كتابه ل النيابوري والإمام الأربعة، 

.الراشدين الحلفاء فضل ي القاصدين منهاج كتابه ق ندامة وابن ' الأربعة الخلفاء فضائل ؤا 
ؤرالصديق تحفة كتابه ل يان ابن فعل كما منهم واحد فضائل ل كتابا ألف ُن العلماء ومن 

ثايمازولابن ه، الخطاب بن عمر مناقب كتاب الجوزي ولابن ' ه الصديق بكر أي فضائل 
بنعلي متانب كناب الجرزي ولابن ه، عفان بن عثمان منانب ل التبيان كاب ١لترك٠اني 

٠ه طالب 

،الأثم لابن التاريخ ل الكامل ككتاب والتاريخ الر كتب الخلفاء وسمر بتاريخ عي كما 
•كهر لابن والنهاية الداية وكناب الط^ري، جرير لابن والملوك الأُم وتاريخ 
للأمامالكب؛ر التاريخ أهمها ومجن ، الراشدين الخلفاء بسترة عنيت والتراجم الرجال وكتب 

للذمي.النبلاء أعلام وسمر سعد، ابن وطتات الخاري، 
:ذلك ومجن الراشدين الخلفاء فضالل بيان ل معاصرة علمية وأطروحات رسائل وهناك 
سعودبن محمد الإمام جامعة ي ماجمتم رسالة . الستة ضوء ل الراشدين الحلفاء مناقب 

الحاسم.أخمد بن عيدالعزيز ندمجهل الإسلامية 
، ۴٧١١لابن والقهرست آشي، الوادي وبرنامج ' المكنون وإيضاح ، العارفغ، هدية / ينظر 

الكتب.هذه من متفرقة مواصع ل • خان حن لصديق الستة الصحاح ذكر ل والحملة 



\اا>لسمو\'موه ض ضوالله }،، U،،u\\_ \ةلاف 

;الأربعة الراشدون الخلفاء . سها بعد الأمة أخضل أن الأمة أجمعت 
طالبأي بن وعلي عفان، بن وعثمان الخطاب، بن وعمر الصديق، أبوبكر 

/١ عنهم الق رصي 
اذوتاء ، مجزلتهم وعلو فضلهم بيان على وتواترت الأدلة قامت وند 

مما، وخلال وخصال مزايا مجن الله خصهم عليهم.مما رموله. وتاء ، تعال 
تومنها ، المقام هذا مثل ق يستوعب لا 

الأدلةهذه ي ويدخل ، •معا الصحابة فضل على الأدلة عموم ١- 
.أوليا دحوليا الراشدون الأربعة الخلفاء 

وععزآلم آثد.اث ءإك؛و، أثي ئمؤو محني ؤ ■- تعال كقوله 
دهىأمحدب و؛مبمهربجرم ؤ، س-يماهم ئبملادا أف نى ثنلأ نجداتعؤف وثآ ميتهم 

هكتجققتصئئص يخلي 
نبمأاثنلح؛ت ؤعيلؤأ ءامؤإ \ؤالآ ؤبمدأثث أنقار ى لنجء ألمقع بمحب ٣^، 

>ٌِؤآلاصاي آلثينمدن من آلأواوة وألكميرث> ؤ ت تعال وكقوله 
عيذهامحة، جكت ثم وأتي عنه ومحوأ عتم آقث يبجتت ءيْسني آثبعوهم 

،® uu/tالقدير نتح ، \اص\ . الكتاب علوم ي الناب ، ؟n/A Yالقرطي -فم )١( 
الشذا،  y٣٢/.الراوي تدريب ، أا'؟\ الغث نتح ، \\ا\0\ المفاتح رقاة 

. uxy/xاشاح 
.الفتح صورة من ٢ ٩ آية )٢( 





و\مءؤض اللم  ٠١٥)اس \هاف 

أ.١ الراشدون الخلفاء هنا و1لموصوفين المراد بأن ، او!اه١ 
•. اف رسول قال ت قال ه سارية بن العرباض حديث ! ومنه 

عليهاعضوا بعدي من الهدي؛ن الراشدين الحلفاء وصنة بسني فعليكم 
.رم بالنواجد" 

•المهديتن بالراشدين فوصفهم 
.وابعه الحق عرف من وهو ، راشد جع والراشدون 

الحقعرفوا لأهمم ؛ بالراشدين الخلفاء وصف وإنما ; رجب ابن قال 
.<٤١به" وقضوا

تتمالي وهي ، تامة هداية الله هداه من وهو مهدي جمع هءي؛ن ْ و
.، ١ به والعمل الحق .ممعرفة 

.استقلالا ْدهم واحد كل فضل على الدالة الأدلة ٣- 
ئئدثملا إلا ؤ : تعال قوله بكر أي فضل على الأدلة فمن 

يثملإل هثاؤ_حآلمافي آستيلد ئاؤكث حقكروأ أب؛ثثأفتي أسمحإد ئمثتزث 
.٢٦١هِصمحءلأمح.زنلىأقت;ثثا 

انفردلأنه ؛ الصا.يق بكر أي فضل أيضا الأية وق ; حجر ابن قال 
سالهجرة يعي ~ السفرة تللنs ق قؤ اف رسول صاحب حيث المتقية هبده 

•الحج مورة من ٤ ١ ، ٤ • آية )١( 
سنيروح ، \ 00أاالوجٍز انحرر ، اكزيل لعلوم اسل / يطر )٢( 

Wilw .

•تخدبجم ال )٣( 
.أ/ا'أاوالحكم العلوم جا،ع )٤( 
. ٥٧٧ْ/الخد.يث غريب ق النهاثة ، ١  ta/xوالحكم العلوم جامع / ينفلر )٥( 
•التوبة سورة من ٤ • آية من )٦( 



وامءهسمم الال0 |ائم ، U_u\\_ \هاف 

.، ر يممسه ووقاه 
عئ، ١ الناس أمن إن ت . نال ه الخيري معيد أي حديث وق 

،أبابكر لامحين ري غحر خاليلأ متخذا كنت ولو ، بكر أبو ومجاله حيته صق 
بكر"رم.ش باب إلا سد إلا باب الحد ق يشن ولا الإسلام، ولكن\ختة 

هاف رمول مجرض ت نال ه الأشعري مجومى أي حديث وق 
محهااف رصي عانثة قالت . بالناس فليصل بكر أبا مروا ت فقال مرصه فاشتد 

،بالناص بملي أن يسمملر ب مجقامجلث قام إذا رقيق رجل إنه الق رمول ا ي ت
فليصلأبابكر مجري ؛ فقال ، فعادت ، بالماص فليصل أبابكر مجري ؛ فقال 

رسولحياه ق بالناص فصلى الرسول فاتاه ، يوسف صواحب فإنكن بالناص 
.٢٧الذه" 

،لبمانا وأعظمهم ، إملامجا الصحابة أول أنه بكر أي فضائل ومجن 
الساهدومهد ، الهجرة ق ورفيقه ، الأول اس رمحول خليفة ، والصديق 

•؛ ١ بالجنة المبشرين العشره مجن خمسة يديه على وأسلم ، كلها 

.\T"/Uالباري نح )١( 
.لماله وأمش لنمه أذل  '•والمراد ، مجنه يدْ وذات أجود.مماله أحد مجا أي •' الناس أس ( ٢) 

.آ/آْْ رجب لاين اياري فتح ، ٦٣ْ/٤ الحديث غريب ق النهاية / ينفلر 
صيواؤؤ اليي تول باب ~ هو الق رسول أصحاب فضاثل كتاب ~ البخاري رواه )٣( 

.( ٣٦٠^٤ ١  n/Uبكر أي باب إلا الأبواب 
وإخوتهيوصف ق كان لقد تعال افه قول باب ~ الأنثياء كتاب ~ الهمحاري رواء )٤( 

.أخر ومجواضع . ٢ ٩ ["ا^ للسائلين آيات 
وصفرمرض ص عذر له عرض إذا الإمام استخلاف باب — الصلاة "كاب — ومسلم 

.(٤٢)ح• وعترهما 
،ا/\< الحفافل -ذكرة ،  ٣١م/ْ الغابة أسد ، ١ ٤ ؛/٤ الصحابة تمض ق الإصابة بمئلر/ )٥( 



ؤصنمءو\م0 ضواللم الاسبم \لخلفخ س

ابنمعد حديث ق جاء ما ه الخطاب بن عمر فضل على الأدلة وس 
مابيده نمي والذي الخطاب ابن يا إيها " : نال ه الني أن ه وناص أي 

.، ٢١" فحك غير فجا سلك إلا قط ، ١١فجا سالكا الشيطان لقيك 

قبلكمفيما كان لقد " ; ه اف رسول قال ; قال هريرة أي حديث وق 
.، ٤١" عمر فإنه أحد أمي ق كن فان ، ، ٣١محدثون الأمم مجن 

،الفاروق ، الراشدين الحلفاء وئاي ، أمج؛ر أنه عمر فضائل ومجن 
وبيعةبدرأ وشهد الأوليتن، المهاجرين مجن ، الإسلام به ؤلهر عزأ إسلامه كان 

•٢ ١ راض عنه وهو ه اف رسول توق حى مشهد وكل ارصوان 

..٢  o/iالكمال هذب ،  ٣١o/rالكّ؛ر اكلتات 

■الواسع الهريق وعلى الجلحن، محتن العريق يلي ليطلق والعريق، المسلك هو الفج )١( 
.١ ٩ • ١/ ٤ الناري عمدة ،  a٦٢/• الأصول جاُع / يبمغر 

الخهناببن عمر مناف باب ~ ؤو اذ رسول أصحاب غضاثل كتاب ~ الخاري رواه )٢( 
.( ٣٦٨٣^>، t/uه الخلوي القرني حض أي 

١٨٦٣/٤ه عص فضائل من باب — الصحابة نضالل كتاب - لم مورواْ 

٢٣٩٦٥ )•
،الظن الصادق ارجل ت ونل ، الملهم ت فقيل •' تأويله ن اختلف ، محدث جع محدثون )٣( 

تصد.غ؛ر من لسانه على الصواب بجري من : ونل 

. a٦١/٠ حا*عالأصول ،  ٦ijyاياري نح / ينفر 
الخطاببن عمر مناقب باب ~ قو الق رسول أصحاب فضائل كتاب ~ البخاري رواه )٤( 

.( ٣٦٨٩٥ي/أْ ه الخيري القرشي حض أي 
(.٢٣٩٨)ح١  A٦ ٤/٤ه عمر فضائل من باب ~ الصحابة فضاتل كتاب — ومسلم 

الإصابة، ١ ا/ا الحفافل تذكرة ،  ٣٤ْ/ا الكمال لأب ، ١ أ/آْ الخابة أسد / يقلو )٥( 
 jالصحابة ض متiMit  ، ٢ آ/ْإ الك،ر الطقات.



\لأ>موازوق اللوعص \ر\شدا،)م اهاو\س 

فولق تعليقا الخاري رواه ما فضائله فمن ه عفان بن عثمان وأما 
.٢١١عثمان فحفرها " الجة فله رومه يئر يحفر من " : . 

. ٢٢١عثمان فحهزه " الجنة فله العرم جيش جهز مجن " : وقوله. 

Mاليي إل عثمان جاء : نال ه سمرة بن •مدالرحمن حديث ومن 
جهزحن كمه ق - أخر مواضع ق ~ ٢ ر واقع بن الجسن قال • ديار بألف 
اس.رمول فرأيت ت عمدالرخمن قال . حجره ل فنثرها ، العسرة جيش 

. ٢٤١مجرتن .... اليوم بعد عمل مجا عثمان صر ما ت ويقول ححره ق يقلبها  II

^U/Uعفان بن عثمان منانب باب — الصحابة خضاتل كتاب — موقوفا البخاري رواه ١( )

والإسماعالي، منيا  ٤٢٩و ٤٢٨/٣التعليق تغليق ي حجر ابن وصله وقد 
•وايهقي نمم، أن و، 

ولاءمثل لنفسه واشترط بقرا أو أرصا أونف إذا باب ~ الوقف كتاب ~ البخاري رواه )٢( 
.(١٢٦٢٦)ح•٢١/٣ايلمن 

.Vا٧٦ه عفان بن عثمان مناقب باب — الصحابة فضائل كتاب كمارواءموقوفا— 

عشريننة وفاته ، البخاري عنه روى ، ارمجلي القاسم ابن راتع بن الحسن م )٣( 
لمحن•وما 

. ivr/Uامحر الملبقات ،  ٣٣٣١٦الكمال هذيب / ينفر 
■( ٣٧■ه)ح؟ عفان بن عثمان مناقب باب ~ المناقب كتاب - الترمذي رواه )٤( 

غريب.حن حل-ينا هذا وقال 

.حن : الألباق وقال 
. ٦٣١٣ني المو وأحمد 

١^٠٧^أمجتر فضل — عنهم المه رضي الصحابة معرفة كتاب ~ المستدرك ق والحاكم 
.٤( ْ رح"ا٥ ١ ١ ٠ r/ ه عفان بن ان عثالنورين ذي 

٠الذهي ووافقه يخرجاه، ر ث الإسناد صحيح حديث ٠' وقال 



صه،أاوازوؤضوالله \لإشبم افاو\س 

من، المورين ذو الومنى امير الراشدين الخلفاء ثالث عفان بن وعثمان 

كمرضبئرا إلا المشاهد وشهد ، الهحرُين هاجر ، الإسلام إل السابمين 

حوائجوقضاء الجيوش تجهيز ق يد ذا كان ، هؤ اس رسول بنت رقية زوجته 
.،١١السلمي 

;قال الأكوع بن سلمة حديث فضائله ل ورد مما طالب أيي؛ بن وعلي 
أنا; فقال رمجد به وكان ، ح؛رر ل . الني عن تحلف قد ه علي كان 

اءمكان فلما ، . بالني، فلحمح، علي فخرج ؟! ه اس رسول م، أتحلف 
أوالراية لأءهل؛ز، " ; ه الله رسول قال صاحها j( اذ فتحها الي الليلة 

يفتحورسوله اف بحب ت قال أو • ورسوله الله بحبه رجلا غدا الراية لياخدن 
ففتحالراية فأعطاه علي، هدا ; فقالوا ، نرجوه وما بعلي، بحن، فإذا عليه اف 
.، ٢١'ا عليه انف 

أمات لعلي ه اليي، قال ت نال ه وقاص ايط بن( سعد حدبث ول 
•ا ١ ُوّكا من هارون مي،-ءترلة تكون أن ترصك، 

>،au/yه عفان بن عتنمال، نضل ق، باب - المنة كتاب ؤ، عاصم أبي، وابن 
.)ح؟7آا(

يالإصابة ، ْ/أآا الكال، محديب ،  n.i/r•الغابة أَد "ا/اْ،الكرى الخمقات )١( 
. vUv/iالصحابة لمز 

٠٩ U/ هه طالب أبيي بن علي، مناقب باب ~ الصحابة فضائل كتاب — البخاري رواه )٢( 
(.٣٧)ح؟.

١ auy/iه طالب أي بن علي فضاتل من باب - الصحابة فضائل 'محاب - لم وم

:(٢٤٠٧٤ )•
U/\٩ه طالب، أبي، بن علي مناف، باب - الصحابة فضائل كاب - البخاري رواه )٣( 



اومؤ صمأوامْ \Ua \م\سإا،)يم \س س

وصهره، ه اف رسول عم ابن ، الخلفاء رابع طالب آتجب بن علي فهو 
لأن؛ شوكا إلا المشاهد جيع وشهد ، الدبنة إل هاجر ، غاطمة ابتته على 
الساضنومن ، كثيرة مواطن ل اللواء ه الني أعطاه ، امتخلمه . الني 

.،١١للإسلام الأولئن 

أجممح؛عنهم اف رضي 

وماضعأ:م.( ٣٧.^٦ 
هطالب أي بن علي فضالل باب — ؤو الني أصحاب يقاتل كتاب — لم وم

•/٢٤٠٤٥ ٤١٨٧.)
I الكم الطعان / يطر  )U/r  الكمال محدب ، ا.الغابة؛/.أمد/،<Y،>U  ،الإصابة

ّالصحابة يز متل 



الأمحنمأوامءؤ اللم \لإشبم،م اس امحاق 

اافهارهاٌد;
عنهم.الئه وض  UIUUU\ ٠١٥٥٥١\إاا|سإاد|اهاق 

الخلفاءاتفاق من مؤنقهم ق وغرهم الأصوليين كلام ق الطر عد 
بتهانمع وسأذكرها ، أقوال ثلاثة على فيه اختلفوا ند أهمم أجد الراقدين 

:وأدلتها 

عنهم\_ رض \را\شس \د؛تالفا؟ اهاق ا6 : \مد 

بهالعمل الأمة على وجب اتفاقهم انعقد إذا أي اؤاعا ' بكونه والمراد 
.الصحابة من ^٥،هم من حى مخالفتهم حرمت و، 

؛لتاكيده إلا " إ-ماع " على عهلفها ل تعدوا لا ها " حجة " : وقوله 
حجةحينئذ أنه باتفاقهم الاصطلاحي الإ-جماع وقوع صح إذا أنه العلوم ُن إذ 

ودلل•
اإقد؛مق الشافعي للأمام العلاثي نبه ما هو إ-جماع اتفاقهم بأن والقول 

يصيرأنه الصحابة أقوال تفرق صد الجديد ق مالك مع اختلافه كتاب ق و، 
اتفقوافالاحتجاج.عا وحينثد ; العلائي نال . الأربعة الخلفاء أحد قول إل 

•٢ ١ الأول بملريق يكون عليه 
.، ١ اس رحمه أحمد الإمام عن رواية هو القول وهدا 

.ص7أالإصابة إحمال )١( 

ْ/.أآاسه أصول ق الواضح ، TA./rاب ، ١ ١٩٨؛/اس يطر/)٢( 



ضو\للااصمأوازوؤ\لراشإ،، اس \ةلاف 

وهوإجماع اتفاقهم أن ق أحمد الإمام عن الرواية ناقلا يعلى أبو قال 
سألوند ، ، ١ سعيد بن إسماعيل رواية ق ~ الق رحمه ~ أحمد كلام ظاهر 
منبعدهم مجن إل الخلفاء قول مجن بخرج أن يجوز لا أنه زعم عمن أحمد 

٢٢؛" الراشدين الخلفاء ومنة بسني عليكم ؛ قال اذ. رسول لأن ؛ الصحابة 
مجا؛ وقال ، بمذا نع قد رأيته م ، أصحابه قاله ما بعض ق فناظرق • قال •

. ٢٢١"كيلك كون أن اكول هالا أبعد 
،ا ر أحمد الإمجام أصحاب عن  ٢٤١الماء ابن ورجحها الرواية هدْ واختار 

مفلحلأبن الفقه أصول ، ٦٦أ/.المردة ، \ \r\l^الأصولية والفوائد القواعد 
اكمم،  xr'\/Yاكر الكوكب شرح ، والحكم العلوم امع ج، 

.٩  ٩١٣الروضة مختمر شرح ، ٢ ٥ ص'اا السؤل غاية شرح ، ١  oAAliالتحرير شرح 
أحمدالإمام أصحاب وأكثر أحن عن ، اسمحاق أبر الشالنحي صعد بن اسماعيل هو  ٢١)

٠لآ عا فقيه بأنه أحمل وصفه ، القدر كعير بالرأي عالما كان ، عنه رواية 
الحنابلةطقان، ،  rvil^\الملأء أعلام سر ،  ٢٦١/١الأرشد القصد / يمملر 
.اا/آ>

■عليه والكلام الحديث تحرمحج ّيأتي )٢( 
.أ/خا،\\وآ'ا'ااالعدة )٣( 

بالمسح،قارئ الواعفل الفقيه الحين الحنبلي البناء بن عبداس بن احمد بن الحسن هو )٤( 
y،li»؛، القربحة جيد ، الدهن نقي ، محلوبلا زمانا وأفي ، كئم خلث، الحديث ُته وٌءع 

مصنفاتوله ، وأربعمائة وسمن إحدى منة وخانه ، العلم لأهل مكرما الأخلاق، 
الإمامومتانس، ، عبيد لأي الحدث غريب ومحتمر ، الخرقي مختمر شرح ت منها كثثرة 
.الشافعي وفضاتل ، أحمد 
. rrvlrالدمحث، شدرات ،  ٤٩٥/١الوعاة بغية ،  ١٣/١الحابلة طقات ذيل / يتثلر 

شرح، ١  ١rr/xالأصولية والفوائد القواعد ، ٤ آ/آ١ مفلح لابن الفقه أصول / ينظر )٥( 
المسولغاية شرح ، أ/حفها التحرير شرح التحيم ، النثر الكوكب 



جمو\م)اه محس الل0 \)إشبم اس \ةفاق 

.، ٣١ا-لحابلة متأخري من ، ٢١بدران ابن رجحها كما ، ، ر رجب وابن 
عزاهكما ، الحشة من ، ٤١حازم أي قول م إجماع اتفاقهم بأن والقول 

،•١ وعترهما ا ١ والسرخسي ،  ٢٠١الجصاص بكر كأي الحنفية مجن كث؛ر إليه 
لبعضا ر والتحبير التقرير وصاحب ، الامكندرى همام ابن عزاه كما 

•صأْأ 

.ذحالاري\/ا-7آوخ\،*ا)١( 
بابنالعروق الدمشقي م ارومي •مدالرحم بن مصعلفى بن أحمد بن •مدالقادر م )٢( 

وأربسنت سة وقاتم ، العلوم كل ق، شارك مؤرخ نافلم أدب اصول شه ، بدران 
الشمولورشف ، أحمد الإمام مذهب إل المدخل •' منها كتب له ، والق وثلاثماله 
.الأصول ل •نفلومة 

.ْ/إخآالمولفن معحم ،  rv/iالأعلام / ينظر 
.صأ،/آ احمل الإمام مذهب إل الدخل )٣( 
الحفيالبغدادي م البصري كوي العبدالعزيز بن عبدالحميد هو خازم أبو أو حازم أبو )٤( 

:الدمحي نال . المذهب ي بارع العقل، كامل ذكا فرصا عالما ورعا ليا ثقة ان ك، 
انتينسة وفاته بغداد، وكرخ وبالكوفة بالشام القضاء ول مشايخه، على فضل حى 

القاصيأدب و'مماب ، والحلان امحاصر كتاب : محها كب وله ، وماضن وتمعن 
.وغبرها، الفرايضركتاب و، 

التراجمتاج ، ٤ه  ١/١٣البلاء أعلام متر ، ١٤١صللشترازي الفقهاء طبقات / ينفلر 
^٠١٨٢ •

..■١ -ا/١ للحماص الفقه أصول )ه( 

المرخسيأصول )٦( 
.الحرير نبستر ،  nlrوالحبتر القرير / يفلر )٧( 
."آ/ئ-اوالمتر القرير )٨( 



حنهيناوالرءةالله اداسداا،)م الخيله \قإه 

—وافقه أنه ; البدع قرح عن نقلا وقال ، ، أالحنفية 
.ل، زمانه ق الذهب علماء ، أ— حازم أيا تعي 

أمحاعن بحكى شيوخنا بعض وسمعت : أصوله ق الخصاص أبوبكر قال 
حازمأيا أن فذكر — عنه وأخذ جالسه ممن الشيخ هذا وكان — القاصي حازم 
اجتمعتإذا عنهم اس رصي الصحابة من الأربعة الحلفاء إن ت يمول كان 
هالني بقول ويحتج فيه خلافها يتسع لا ححة، اجتماعها كان شيء على 

بالنواجذعليها عضوا يعدى مجن الراشدين الخلفاء ومنة ني بليكم ع ت
لخلافا ثابت بن بزيد ~ حازم أبا يعي ~ يعتد لر المذهب هذا ولأحل 
مالبيت ق جعلت كانت قد أموال برد وحكم ، الأرحام ذوي توريث 
الأرحامذوي إل فردها الأرحام ذوي من المال بيت أن على ، رباق المعتضد 

.، رالأفاق إل به وكتب بذلك، قضاءه وأنفذ فتياه، المعتضد قبل و، 
•، ١ لقوم رشيق وابن ، ، ١ لعضهم معاي الونسبه 

.\ r\lr\صمح ب )١( 
.القريرواكميرم/اآ\)٢( 

.اكمترواكمبر-ا/ا-آا)٣( 

الدين،بتاصر الملقب الموفق بن أخمد أييي الأمم بن أحمد بائه المعتقد العباسي الخليفة هو )٤( 
وإنداماوجرأة حزما قرض رجالات من فاضل شجاع ، •مارهاورفع الحلافة شعار ■أنام 

,وماتتئن وتمانين تسع سنة ء،اتبم و، 

.ْ/'اآلاكلم ، ٤ ١ ا/ْ غم من خم ق العم / بمفلر 
. r-^jT'Slrللحماص الفقه أصول )٥( 

. ٢٤y/vالتحرير سر ،  ٣١٧/١الرخي أصول / وبملر 
.r^olrالأدلة قواطع )٦( 
. ٤٤ ١/٢انحصوللباب )٧( 



الماحإلموانروق منم؛( ضو\لك ، U_U\افاواس 

ويطلقت يقول حغ، الخول هذا يقتضي الموافقات ق الشاطئ وكلام 
لرأو الة أو الكاب ق ذلك وجد الصحابة عله عمل ما على السنة لفظ 

عليهمجتمعا اجتهادا أو ، إلينا تنقل ر عندهم سنت لسنة اساعا لكونه ؛ يوجد 

حقيقةإل راجع حلقاتهم وعمل ، إجماع إجماعهم فإن خلفالهم من أو منهم 
.،١١"الإجماع....

:القول هدا أدلق 

أزن:١^١^٢هَص؟:-مال ه نول ت الدليل 

واثووأؤ محمدف وأزيو)<أ0م رديءادأم قاسء ؛نمحبمم أقةلمحاأمح؛يظ' 

هذافكان ، الأمر أول بهناعق أمجر تعال اق أن : الأية س الدلالة وجه 
الخلفاءبأهم الأية ق الأمر أول العلم أهل بعض مثر وفد ، واجبا الأمر 

.عليهاتفقوا فيما جميعا قولهم قبول وجوب على الأية فدك الراشدون، 
عبدى، رواه كما ، ٣١الكلي الراشدين بالخفاء " الأمر أول مر" وممن 

.الموافقات؛/.وأ )١( 

,النماء سورة من  ٥٩آية )٢( 

لرعا رواية نثابة ، التمر أم الكلي اىرث بن مرو ين بشر بن اب انبن محمد م )٣( 
.ومائة وأردعين ّت سنة وفاته ، العرب وأيام والأخبار ئاكفسخر 

.\ rrl\الأعلام ،  Tof/Yحان لابن اموحين ،  YU</Uوالخديل ا>ح / يطر 



\لأ>لامؤ وا'م« عض الماسل،ءضواللم \س \)قاف 

عمدةق العيي إليه عراه كما ا ر الوراق وأبوبكر ، تمسثره ق حميد ابن 

•ل؛، الأحوذى تحفة ق والماركفوري م، القارئ 
الأماول مسثر تثميرهما ق ، ١ عائل وابن ، لْ، الرازي الفخر وذكر 

.بمساه ول؛ الأربعة يالخالفاء 
.، ٧١القول لأهل دليلا الأية حزم ابن ذكر كما 

:منها باجوبة الاستدلال عن ويجاب 

اخققونعليه ما خلاف هو الراشدين يالخلفاء الأم أول تفخر ان ~ ١ 

•والأصوليغا رين المقمن 

بعضعن الروي وم والأَاء بالولأة الأم أول مر ُن فمنهم 
مهرانبن كميمون وتابعيهم التابعتن وبعض ، ا ١ ه هريرة كأي الصحابة 

١٠ ٩ /٧ ٢ المنثور الدر ق السيوطي إليه عراه كما تمسيره ق حميد بن عبد أخرجه ( ١ ) 
الإمامبكر، أو الوراق المستعلي مهران بن عمر بن محمد بن العاص بن اسماعل بن محمد )٢( 

وسع؛نثمان منة وفاته ، ورئيسهاهراة وصدر الأمال صاحب بغداد محدث اخدث 
.وثلاثماتة

. ٦٣A٨/١ الملأء أعلام ستر ، ١ y/؛٢ الحفافل تدكرة ،  or/xبغداد -اريخ / بملر 
.و٣•١٧٦/١٨٢القارى عمدة )٣( 

.تحفةالأحوذيجئاًا)٤( 
.الممسيراعترا/ه؟إا)٥( 

.٤  if/nالكتاب عالوم ق اللباب )٦( 
.الأحكام أصول ق الإحكام )٧( 
~الكرى السنن إل الدخل ل البيهقي عنه اف رصي هريرة أي عن الشم هذا روى )٨( 

. yTAl\للعالم العام تقلد باب 
النساءسورة تصمم باب ~ القرآن تمسم كتاب ~ السنن فير منصور بن وسعيد 



f\i>V\وازوؤ صمم ضوالله \لإسبم \س \زفاق 

.٢١١وغرهما ومقاتل 
١.٢ الطري والإمام ، االشافعير الإمام رجحه الذي وهو 

;محها بأمور النفر هذا ويرجحون 

:ؤقال عنهما الذ رصي عباس ابن عن الأية تزول سبب ق ورد ما - ١ 
ابنعداش ذ زك 4 أم؛أو مح، أقة ثأيندأ أقَ محخأ أك،^٣ كأي 

•، لمرية ل هو اليي، بعثه إذ همي الحذافة 
١الأية ق تقدم ٢—  يإداؤ • تعال قوله ؤ، العدل ذكر الأية لهذه بقة  ١١

متهوالخلاف الإمام طاعة ل جاء ما باب — الم كاب — الصنف ق شسة أيي وابن 

عنروي مجا مشكل بيان باب ~ التمم كاب ~ الأخيار تحفة ق كما والطحاوي 
.)حمأ-اْْ( " مكم الأم وأول " : بقوله المراد اذقوj رّول 

.تفير7ْ/ةيال والطري 
الخأويلاسباط ق الإكليل ، الطري تقم / اروايات سْ تونق ل يطر )١( 

•ص٦٧ 

M>-AA»_الرسالة )٢( 

.١A٢/٧الطري تسم )٣( 
•منكم الأم وأوف ارمول وأطتعوا اذ أفرا باب ~ التمم كاب - الخاري رواه )٤( 

.الأِخ/آْ:آ)حأخْْ( ذوي 
العصيةق وتحريمها معصية غثر ل ، ١٨١طاعة وجوب باب — الإمارة كاب - ومسلم 



وازوهصنهم ضوالك ال/\سبم \س افاة 

.، أ ١^^٠٥ ق مطلوب وهو ^١، ^١٤١^^٧^١^^ 
الإمارة؛عرقون لا كانوا قريشا أن مجن الشافعي الإمام به احتج مجا ّآ~ 

الإمارةطاعة بعضا بعضها يعهلى أن تأنف وكانت ، أمجير إل يقادون ولا 

هاس رسول لغئر بملح ذلك ترى تكن لر بالهناعق ه الق لرسول دانت فلما 
.، ل الأمجر ول يطيعوا أن أمروا ف، 

•الطم عنهم يوخذ الذين العلماء بأمحم الأمر أول فسر من ومنهم 
لعبداف بن وجابر ٢ ر عباس بن عداس الصحابة مجن بمدا فمره وممن 

.الماء سورة من  ٥٨آية من )١( 

امآذّلراسأ/؟آ^أحكام )٢( 
الرسالة)٣( 

ويرحمكآيرنا يجل لر محن منا ليس باب - العلم َىاب - المستدرك ن الحاكم محه رواه )٤( 

.)حامأ(  Ty\l\لعالما صفوناويعرف 
.)حاآ"آ( لال٠الم تقلميالعامي باب - الكرى المنن إل الدخل ن والمهقي 

.)ح؛مْْ( تفسره ن حام وابن 

وغحرهم.١ ٨ ٠ U/ نفيره ق تيه بوالطري 
ويرحمكرنا بجل م من منا لص باب ~ الملم كتاب - المنيرك ل الحاكم عتم رواْ )٥( 

.٤( )ح.٣  ٣٢ ٨/١لعالما ويعرف صغرنا 
.مند عندهما الصحابي وتقسم ، شاهد له صحيح حديث وتال 

محهوالخلاف الإمام طاعة ي جاء ما باب — السم كتاب — الصف ي شيمة أبي، وابن 
.( ٣٣/؛ ا١ 

.)حآآهْ( تفسره ل حاكر أي وابن 
.١ U/؟U بسنده تفسره ن والطري 

•النذر وابن الترمذي، والحكيم خميد بن لعبد ؟/ماو١ المنثور الدر ل اليوطي به ون



وامءؤصنه،أ( الل0 ض ، U_U\اس س

،العالة وأبو نجيح، أيٍ، وابن ، وعطاء ، مجاهد بعدهم ومن عنهم، اف رصي 
•، ١ أنس بن ومالك ، را، مهران بن وميمون 

،والعلماء الأمراء ; •جيعا مماولهم الأية أن امحمقون عليه الذي والراجح 
الإمامهدا إل ذهب وممن ، تضاد لا توع اختلاف ينهما الخلاف وأن 

وابن، ره الرازي والفخر ، ار العري وابن ، ر؛االجصاص وأبوبكر أخمدرم، 
وعترهم•، ار القيم وابن ، ٣ كثئر وابن ،  ٢٧١تيمية 

الوراقوأبوبكر الكلي وهما الراشدين بالخلفاء الأمر أول فر من ن إم 
؛نولهماعلى مقدم نوله من بتفسير معارض فتقرهما ■محهما النقل صح إن و، 

والأئمة، التابعين وكبار ، يالتفمم المشهورين الصحابة بعض قول هو إذ 

•امحتهدين 

ضعيف.شر الراشدين بالخلفاء الأمر لأول التفتر فان وعليه 

ق

ثمة

6 اكليري تفر / محولا، عن المرويان يطر  ، \s<\h مش ابن وو
الدارسّنن ، \ YAU/iممرر بن مد سن ، ؟\ u/yالطور الدر 

.مصفابنأبيباا/أ1أ
Y ْ/آ القرطي مهر   Y ، ٤  ٩٦/١العربي( لابن القرآن أحكام.

.١ أ/آ"أ ٨ سءة ابن الإسلام شخ ذاوى، مجموع 
القرآنأحكام 
.\ا\\ا القرأن أحآكام 

. ٨١٦امحمول، 
.ا/؛أ-اوه1'أاكاوى.بحموع 

.ميرابنكثير؛/ا"اا
.لإأا\3؟ا\ا0الوسن ايلأم 



حنمأوامءهضواإلْ ، U_U\\قاواس 

الخلفاءأن والعلماء الأمر ولاة مترها أن القول من ذلك بمع ولا 
،أم أول فهم ، أولثا دخولا مسهرها ل يدخلون عنهم اس رصي الراشدين 

بل، بمم خاصة ليت ولكنها ، U يدخل مجن أول هم ل ، علماء وهم 
ليكونبخموصهم إرادهم على الأية ق حينئد دلالة فلا ، وغرهم تتناولهم 
.إبمحاعا اتفاقهم 

وعقلنا؛ قال ه صارية بن باض الم حديث ؛ الثاني الدليل 
يا; سلما ، العيون منها وذرفت ، القلوب مجتها وجلت مجوعفلة الذ. رسول 
والمعاف، يقوى أوصيكم : قال . فاوصنا مودع مجوعفلآ كأمحا اس رسول 

اختلافافسنرى بمدي منكم بمش من وإنه ، عبد عليكم تأم وإن والهل١ءة 
بالواحدعليها عضوا المهدJ^ن الراشدين الخكاء وسنة ني بفعليكم ، كئترا 

الحلثر١/

.( ٤٦• رح٧ ١ ْ/آ المنة لزوم j باب - المنة كتاب - داود أم رواه 
ه/مأالدع واجتناب بالمنة الأخذ ق جاء ما باب — العلم كتاب — والترمذي 

٢٦٧٦٥)•

,صحيح حن حديث هذا ت وقال 
•٤( )ح؟ ٢ • ١/ الهدض الرائدين الخلفاء ّنة اتاع باب - القيمة - محاجه وابن 

١لأJانيوصححه 

y'ut'/taو )حآأا7ا(  rnv/YAسارية بن العرباض حدث / المني j وأخمد 
.)حأأا'اا(

.( )ح٦٩ yya\/المنة اتاع باب - الناُة - والدارض 
الماضيبه يمضي محا باب - القاصي آداب كتاب - الكرى المتن ن المهقي ورواه 
يميأو بجكم أن ولا دهره، أهل محن أحد-'ا يقلد أن له حاتز غهر فانه القي، به ويفي 



\s\iu  ؛؛،، اس_U\ U،o\ؤ وام0 ص ضو\AJ>V>

٢ر ازم حأو به استدل كما ، ٢ ر أخمد الإمام به امتدل الحديث هدا 
.وحجة إخماع الأربعة الخلماء اتفاق أن على عنهما النقول ق كما 

،منته باساع أمجر كما سنتهم باباع أمجر ت الحديث من الدلالة وجه 
•؛ ١ باتباعهم أمرنا لما بقولهم الحجة تقم لم ولو ، ،أالوجوب يمتمي والأمر 

اتباعهموجب نحصيص وهو ت الحديث إيراد بعد ا ل الشوشاوي نال 

.٢( )ح0ى. \إ1\\ 'بالامتحان 
•( ٣٣)ح• ١٧٥/١- العلم كتاب - المدرك ل والحاكم 

٠علة له أعرف ولا صحيح إستاد ؛ وتال 
مترقالي الفرق ب؛ن عن الناجية الفرقة وصف ذكر - الهدمة - صحبمحه ل حبان وابن 

.)حْ( ١٧٧١المعلفى. اُة علها 
.١( .٠ ٢ )-^١ ١ ا/أ1 الكبتر٣ المعجم ل ^١>، 
رسولوسنة تعال اف بكتاب التمسك على الحث باب — الشريعة كتاب ل والاجري 

.( )ح٤٦٨ • ا/' أصحابه هورسنة اذ 
علىلف الأناويل مجن الدلل ذكر باب ) ~ وفضله العلم بجان جاُع ي همدالم وابن 

.( ١٧٥)^( .... عنده الحجة طالب يلزم ومحراب خطأ الاختلاف أن 
.صحيح إسناده ت وتال 

.TYT/oالفقه أصول ل الواضح ،  TAX/fالفقه أصول ق التمهٍد ، ١ ١ ؟ A/iالعدة ١( 
.٢ -ا/ا. للحمامحى الفقه أصول ٢( 
.١ .\ أ/ا/العدة ينظر ٣( 

.ص٢٨٢أحمد الإمجام ُدهب إل المدخل ، \ ' ٣!'الروضة محمر شرح ٤( 
رمفمجغرئ أصول ب عا علي، أبر الشرثاوي الرجراجي طلحة بن علي بن ح—إن هو ٥( 

الفصولتنقيح على شرح التقاب رغ ٠ له اكاّع، القرن آخر ؤا تول ا ورع زاهد 
ّوغيرهما الجليلة الايات على الجميلة والفوالد 



و\م>اةعض ادا؛او\للْ الإسبم اس 

.اسمالوب">ا؛،وم 
كانواجبا سهم اتاع كان وإذا ؛ الخنصر شرح ق ١لأصفهانى وقال 

٢"حجة إجاعهم  ١.
؛عندلا فكما ؛ ذكره بعد بالحديث مستدلا عميل بن الوفاء أبو قال 

.، ٣١الخلفاء"سة بخلاف بمد لا ، النيسة بخلاف 

الأغاء؛ن " : يقول أنه ح١زم أي عن أصوله ق الجهاص أبوبكر وينقل 
اجتماعهمكان شيء على اجتمعت إذا عنهم اس رصي الصحابة من الأربعة 
.، ٤١"الحديث ماق م فيه خلافها يتسع لا حجة، 

الحديثق الراشدين بالحكاء الراد أن ببيان بال.ث امتلءلالهم ثأكا.وا 
النيبيان من ورد  Icلدلك.مندلن عليهم، اس رضوان الأربعة إلا بحتمل لا 
الحلافةت فقال ه الق رسول خطنا قال؛ ظب، سمينة حديث ذلك ومن ، . 
مقيتةعن راويه جعهان بن معيد قال ذلك. بعد مالكا م منة ثلاثون مجي أل 

عثمان،وخلافة عمر، وخلافة ، بكر أيي، خلافة أمجك ت سمينة ل قال م ت 
،١٠ الحديث  ٠٠٠.مئة فوجدناها عنهم الك رصي علي خلافة وأمك 

٢ْ  i/T"الولفن سعم ، ٢  iU\/الأعلام ، ١ ٢ ■ا/ا"\، الفلون كثف / بم؛لر 
.ا/آبه الحصر بجان )١( 

.رغعاكابأ/ا"اا■)٢( 
.٢ ٢ ه/بآ الفقه أصول j الواضح )٣( 
. r٣٠١/الفقه أصول )٤( 

٠)حآ"أآ"؛و'ا؛ا■؛(  ٢٧؛،/الخلفاء ق باب - المنة كتاب - أوداود رواْ )٠( 
•( ٢٢٢٦):? ٤٣٦/٤الخلاعة ل جاء ما باب - اضن كتاب - والترمذي 



الأمل؛ وا'ز« ض ضو\Ua ال/اشا)،، اقاواس 

إجماعهو غئرهم لا علتهم يطلق الراشدين الخلفاء بأن والقول 
.المسالمينرا،

منكقهرا بالخديث الاسدلأل على وجهوا قد الحاضن ن أض 
;ص الاعتراضات 

خليفةلكل عام هو بل ، الأربعة j*؛؛^ على فه دلالة لا الحديث أن — ١ 
١الحديث 4ا صرح الي الصفة يتلك اتصف 

سإلا نمقه ولا ، بغهان بن معيد عن واحد غر رواه حن حديث هذا : وقال 

,خمهان بن صعيد حديث 

ُْا/ذأ\ؤؤ انك رمول مول ّفة عبدالرخمن ش حديث — أخمد الإمام ورواه 
٢١٩١٩٥.)

.(١٤•)ح7 آ/آوْ المنة كاب ق حبل بن أحمد بن وء؛داس 
(.١١)حُآ ١ ١  ٦/١الخطاب بن عم الفاروق ذكر ~ والثاد الاحاد ن عاصم أي وابن 
علهاوالاقتضاء المنة لزوم على الجض باب — وفصاله العلم بجان جامع ل وابن 

لأذهب وإليه صحيح، الخلافة ل مقيتة حدث ت قوله أخمد الإمجام عن ونقل 
.الخلفاء" 

رحمهبنمدالعزيز عمر الخليفة إدخال من بعضهم عن ورد ما إلا خلاف فيه يذكر لر )١( 
ّضعيف قول وهو اف، 
بحموع، "،■ i/aعبدالم لابن التمهيد ، ١ وفضله العلم بجان جامع / يفلر 

إحمال،  ١٢٢؟/والحكم العلوم جاُع ،  ٤٢١؛/تيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى 
.صزوأ الإصابة 

،الإصابة إحمال ، 'آ/ْوآ الفاثق ،  wro/yايهاج شرح ق ١لإ^ج / يطلر )٢( 
الفحولإرشاد ، '\ \ا'الروصة مختمر شرح ، "١ ٢٨/١الأحكام أصول ل الإحكام 



ؤو\ما« ض اللم ضو ، U_U\الخلفا< افاو 

الخلفاءكل ز عام أنه " : بالحدبث الاستدلال عن جوابا الأمدي قال 
.٢ ١ الأربعة الأئمة ق الحصر على فيه دلالة ولا الراشدين، 

توجهتن من اخواب هذا ورد 
حديثذلك ومن ، يالخفاء اكصودون أهم على الأدلة من ورد  Ic.أ— 

٠المتهدم ؤهغ ممينة 

اختصاصهمعلى قاطة العلماء من الإجماع من العلائي نمله ُا ب~ 
منعلى يطلق لا وأنه ، الحديث ير المذكور باإوصم_ا عنهم اس رصي 

 ""'٣.
إجماعهمأن يرد لر ولكن الأربعة، الراشدين بالخياء الراد أن سلمنا — ٢ 

•ا ر تقليدم أو ، لبمم للاقتداء أهل أهم على محمول هو وإنما ، معتتر 
وجوبعلى يدل الحديث ءل١هر بان ت هدا على ٢ ١ البابرق اعترض وند 

.١ آ/أ اللام سل ، ٥ ص. المائل ؛ oUt،  ٣٩آ/أ 
. T>!aI\الأحكام أصول ل الأحكام )١( 
.الإصابة إمال )٢( 

.ص\ه\ الل اي ajUJ، ٧ ١ ■ i/yاللمع شرح )٣( 
قالواضح ، ا/ماْْ والئود الردود ، \ا\\ه المحمر بجان ، ما/آْب الول فائت )٤( 

.٢٢ه/؛ اص أصول 

الدينأكل ، محمود بن محمد بن محمد ت وقل ، أحمد بن محمود بن محمد )٥( 
،العمل وافر ، قنون صاحب ، فاصل محدث ممر متكلم ؛رصي أصول فقيه ، الحنفي 

،الحاجب ابن مختصر شرح والقرد الردود له ، وسعمائة وثم١نين ست منة وفاته 
•وعترهما ، الأنوار مشارق وثرح 

.٢ ا/،/بم ١ الموضن مسم ، ١ .  ٣/٢ادكامة الدرر / يفلر 



قمسووام0 ضو\للا0 الم\شل)، انفاواس 

•٢ ١ به الافتداء يجب لا حجة قوله يكن لر وس ، بمم الافتداء 
فالسنة، والاقتداء السنة اساع ض تيمية ابن به فرق  Lcعليه.يعنرض كما 

مماالإنسان يفعله فيما فيه فيدخل الاقتداء وأما ، للناس منوه ما هنا بما المأمور 
.سنة يجعله لر 

أجمعوافيما يحقق.مموافمتهم لا والافتداء ، بالاقتداء أمجر الحديث أن ٣— 
شيءكل ل الموافقة الاقتداء شرط أن إذ ؛ ذلك مجن أدق هو بل ، فقط عليه 
أجمعوامجا على موافقتهم محللب ق يتحقق لا وهو ، النية قا المواغقة حى 

ءليه>م.

والمكنأهمه تحقق من أقل فلا تقولونه مجا تحقق يمكن لر إن : وجوابه 
الأحكامق إجماعهم اعشار ومنه الألفاظ، هده مجثل مجن شرعا والمقصود يجنه، 

.الشرعية

وردعالدين باقامجة ؤلراممهم سلوك الحديث ل به المأمور الاقتداء أن — ٤ 
قإجماعهم أن ولا ، ححة أمحم لا ، والعابتين الكفار وجهاد ، التي■صن 

. ٢٣١حجة الشرعيات 

نصاذلك ليس لكن فقط، سنتهم اتاع الراد أن سلمنا " : الهلوق قال 
أوالفتيا ق اتباعهم على - الحديث أي - فيحمل ، إجماع اتفاقهم ن أل 

قاعهدهم لقدم ذلك ق قولهم يقدم ، القرآن تفسير أو الرواية أو ، السياسة 

.OOU\/والقوي الردود )١( 

.إجابةالائلص١ْ٢ )٢( 

١٠ ٦إ٦ السلام سل ، ١٥السائل إجابة )٣( 



f^>V\و\موق عض ضو\لأْ \لإشبم اس س

.، ١ فيه ورسوخهم الإسلام 
وخصهم، الفتيا ؤ( تقديمهم على الحديث العدة ق يعلى أبو وحمل 

•، ١ وزماهمم وفهم ق غ؛رهم س اعلم لأهمم ؛ بالذكر 
اعتبارعلى الحديث دلالة بعدم التسليم بعدم : صه يجاب أن وبمكن 

معيلا وارد احتمال فهو ، الحديث منصوص من يكن ب فإن ، إحماعهم 
,دليل دون من عليه غءرْ ثمديم لإلغاثه 

واحدلكل موضوع وهو واللام، بالألف محلى حمع الخلفاء لفظ أن ~ ٠ 
متناقضة،أنوالهم تكون فقد واحد كل على حمل وإن ؛ ، ١ امحموعي الكلي لا 
.متيايتة أو 

كلهو حيث مجن الكل على والحمل ت الكاشف ق الأصفهاق قال 
.،٤١"اللفظ هو.ظاهر ليس 

:يأمس عته بجاب أن وممكن 
أمجرالي السنة بل ، حدتهعلى منهم واحد كل بإرادة التسليم عدم أ~ 

.فيهاختلفوا فيما والححية عليه، اتفقوا فيما الإحماع هي بما 

.ا >/ا.محصراب شرح )١( 
. XAX/vالخمياب لأي المهد ، ١ ٢ • ؛/١ الدة / وبمفلر 

. ١٢أ/ا.العدة )٢( 

الفرديالكلي بخلاف م حث مجن انحعوع على ب الحكم ما م ت انحموعي الكلي )٣( 
.نرد بكل فه الحكم الذي 
.١ ٠  ١r/rماءد ي الفور / بمظر 

.ْ/آآأو'اأأالفقه أصول ن الواضح ،  ٥١ْ/اعزانحصول الكاشف )٤( 



 tM\ اس\U_u ، 0قوام« ص ضو\لال

•، ١ يخفى لا نظر محل الجواب وهدا 
أهمعندنا فنتج ححة، وأنه منهم واحد كل اتباع المراد أن سلمنا ب— 

والإجاعغ،الدليلن كتعارض للترجيح أصول منهج فنمت اختلفوا إذا 
•أول باب من وحجة إجماعا كان اتفقوا وإذا والقياميز، 

أوجميعيم به أنى مجا ويتناول ت الحديث شرح ق القيم ابن قال 
بأهم ومعلوم الراشدون، الخلفاء سه ذلك.مما علق لأنه يعضهم؛ أو أكثرهم 

قواحد«نهم كل سه ما أن فعلم ، واحد آن ل خلفاء وهم ذلك سنوا 
.٢ ر الراشدين الخفاء منة من فهو وفته، 

وجبالاختلاف عند حماله تعدر إذا بأنه ; افدي الصفي أجاب بل 
.، ٣١للتفضيل دفعا إجماعا؛ كونه على حمله 

،الصحابة سائر مجن بالفضل اختصاصهم على يدل الحديث أن ٦— 
اعتبارمن هدا مجن أكثر على يدل ولا ، غيرهم عن لهم مميز نوع على ويدل 

.٢٤١إجماعهم 
بجاب:أن ويمكن 

دلالحديث أن دعوى يصح فلا باتباعهم، بالأمر صرح الحديث بان أ— 
فضلهم.مجرد على 

بجانفوجب غ؛رهم، على لهم مميز بحرد على دل بأنه التسليم على ب- 

.ص.تروا٠الإصابة إجمال )١( 

. t١٤/.الوسن إعلام )٢( 
.*ا/ا*ا<أالفالق )٣( 

\Itالروضة محصر شرح ،  ٣٦٨١٣الأدلة قواطع )٤( 



f^y\وامءه صمم اراسبم)ضواللم اقاو\س 

٠قلناه فيما يتحمق وهو النمير هذا نوع 
فلاه الق رسول سنة هي كانت إن الراشدين الخلفاء محنة أن ٧— 
،سنتهم اعبار سلمنا وإن ، تعتثر لر محنته غم كانت وإن ، بما لهم اختصاص 

لرمتعتور ل؛ فإن ، معهاتعتبر أو سنتهم مع ه اس رسول سنة ت*تبر لا أن قاما 
باجماع،باطل وهو ه اس رسول ستة مخالفتها *ع بالصواب منتهم امحتقلأل 

مجالأن الحق؛ بإصابة سنتهم تستقل نإ الرسول. سنة معها اعتبرت وإن 
٠يأحدهما بحصل لم م؛بين على علق أو سببان له اعتتر 

:صه بجاب أن رممكن 
،لأبملله والمنة ال؛ىاب عدا دليل كل ق طق لو التقسيم هازا أن أ- 

.أصله من الإجماع بهللأن فلزم 
•أ أ دليل فيه يرد لر مما اليي. وفاة بعد سنوه فيما قولكم يبهلل ب~ 
باتياعهاوأمر نته بخلفائه منة فقرن الحديث شرح ل القيم ابن قال 

،يالواجذ عليها يعص بأن أمجر حى تجا الأمر ق وبالغ ، سنتهباتباع أمجر كما 
وإلا، شكاء نبيهم س يتقدم ب وإن ، للأمة وسنوه به أفتوا ما يتناول وهدا 
رم.منته ذلك كآن 

عملمجا على المنة لفظ أيضا ويهللق ت الحديث شرح ق الشاطئ وقال 
.،؛يوجد.... لر أو المنة، أو الكتاب، ق ذلالث^ وجد الصحابة عليه 

،المساواة هده لها يكون أن معتمدة حجة منتهم كون من يلزم لا ج~ 

.١ • • v/ الروصة شرحمخممم )١( 
.مقين؛/.إا إعلام )٢( 
.٢٩الموافقات؛/.)٣( 



وازوو\لأحلام<ض الك ض \لإش)ا، امحاواس 

هللني ستة وجود عدم بشرط بما والعمل باتباعها مأمورا تكون أن يجوز بل 
عنالربة ل متأخر وهو شرعية حجة القياس أن كما ، سنتهم على ندمت 

.؛ ١١واإسنة الكتاب 

قولهمأن فيه ما فغاية ، اعتبارهم على يدل الحديث أن سالمنا إذا ٨" 
,ا ر إجماعا حجة كل ليس أن المعلوم ومجن ، حجة 

،يقولهم التشريع صحة لبيان يرد لر سياقه عموم محن الحديث أن ~ ٩ 
فيماولا ، المة ل يكن ل( الإنسانU يتدع لا أن ا،لراد أن " ليان جاء وإنما 
.؛ ٣١" الشرع بتلقي عهدهم لقرب ؛ الأربعة الخلفاء زمن ل الصحابة عليه 

ومحدثاتوإياكم باتباعهم الأمر بعد الحديث ل جاء ما هدا ويويد 
.ضلالة بدعة وكل ، !دعة محدثة كل فان ، الأمور 

قخلافهم يفلهر ل؛ إذا وصحيح مقبول اتفاقهم باعتار الأمر أن - ١  •
.؛ ٤١الصحابة 

بقبولالتخصيص مجن خال عام الحديث بأن ت عته يجاب أن وبمكن 
.المعارض عدم عند قولهم 

بائهمكالمجوم أصحاي ; ه بقوله معارض الحديد أن " ١١
.رُ،  ١١اقتإيتم اهتديتم 

._\'iالإصابة إخمال ١( 

.١  ٠٩إ/االتحرض شرح انمم ، -ا/ا.١ الروضة محمر شرح ٢( 
اكميرشرحاكحرضأ/اآْل٣( 
. Y/\Y/rالخطاب لأي المهد ،  ١٢.أ/االعدة ٤( 
باب— يسنده ويضله العالم بجان جامع ق عبدالتر ابن رواه عبداف بن جابر حديث من ٥( 



ؤوام0 حنهم \لالْ هم الاسبم اس س

.، ١ للاسدلأل المانمن من كثير نرره كذا 
دلالعرباض حديث أن سالمنا إذا الأمدي ئال كما العارصة وجه 

اعتبارعلى لدلالته ؛ الحديث بمذا معارض فهو ، الأربعة بالخلفاء الحصر على 
.، ٢١جميعا"الصحابة 

•الأخر س أول الحرين بأحد انمل وليس 
:بالخديث اشاوضة عن وأجيب 

؟Yt/r... وصواب خطأ الأحلاف أن على الملف ض ض الدلل ذكر 
.(١٧٥٩)•؛

بحهول.عقبة بن الحارث لأن الححة؛ به ننوم لا إصناد هذا ت وقال 
الفضالل.كتاب ق اادارثطني إل ٨ ١ ص المختمر أحالت تخريج ل العراقي وعزاه 

محناكب ل حميد بن عبد أخرجه " أخذتم بأيهم " بلفظ بىّر ابن حدت ومحن 
.)حآد7( ٢٥و١ ٢٥.ص المني 

. ٨٧ْ/٢٧٨٦والرجال ضعفاء ل الكامحل ل عدي وابن 
حداضعف فيه ; ١  ٤٦/٤العالية الم3لااب ل جحر ابن وقال 

.ضعيف إمحناده : النهاجنحريج ل العراقي وقال 
متروكائي؛ النوقال الحدت، منكر البخاري؛ قال • حمزة أي بن حمزة على ومداره 

٠بالوضع محتهم 'تروك ؛ ححر ابن وقال • الحديث 
.١ اكهذب تقريب ،  UA،>/yعدي لابن الكامل / يطر 

.١ ٤ ا/؛ والمرضوعة الضعيفة الأحادت ّفلة ق كا مجوضوعا ١لألباني وجعله 
،ْ/ْ\أ الفقه أصول ل الواضح ،  YY>/؟الأحكام أصؤرل ق الإحكام / محئلأ ينفلر )١( 

إحمال iW'lrالمعالر شرح ،  t٩^ا^انحط البحر ، \الأهه والتمرد الردود 
.\ v\liانحمول ، ب1 الإصابة 

.٦^٩٦٣ الأحكامأصول ل الإحكام )٢( 



ؤضووانر9 الل0 محم \د\ص \س اتفاق 

"ه اسما ما بمّح لا الحديث هدا أن أ~ 
لآضعيفة كلها وأساويده ، مشهور الحديث هذا I اليهقي قال ففد 

•رآ، " ه اليي عن يصح ب الكلام هذا ' ؛ إلزار وقال 
•موصرع حدبث ت حزم ابن ونال 
•أم الني. عن يمح لا الكلام هدا : أخرى رة وقال 
رمالملقن وابن أم، ححر وابن ، لوالمافي رم همداإ>ر ابن صعقه كما 

•؛ ٨١الأا^اني بوصعه وجزم 
.٢ ل الصحيح ه العرياض حديث يعارض فلا وحينثد 

يستلزمحى الافتداء وجوب على يدل ما فيه ليس الحديث أن ب— 

. ٢٢أآ/وللنيلم الكشاف مسير ن الواثعة والأنار الأحاديث تخريج )١( 
—•٨ ص وايمحممر المنهاج أحاديث تخريج ق العم ، ١ ٩ • ٤/ الخبم التلخيص / ينغلر )٢( 

.٢ • —٧ ٢ • المنهاجصْ تمحريحأحاديي الابتهاج ،  ٨٤
.٨١آ■/• الأحكام أصول ن الإحكام )٣( 
. ٢٩٢؟وْآ/أ ومحله العالم بيان جامع )٤( 
•ص٦^ المنهاج أحاديث تخريج ق العتر )٥( 
.أ/آ*ااالخالة اسمالب )٦( 

أصحابس أحد يروم لر غريب الحديث هذا وقال؛ ، وْحْ  ٠٨٤؟/المنر البدر )٧( 
.انمدة" الكب 

.٨ْو٨٨ْ المنمالبدر ؤ، بغيعا صعقها ويين الحديث ٍيرق الملقن ابن اصتنمى وتد 

.١ ا/أ٤ والموصوعأ الضعيفة الأحاديث لة ي )٨( 

وابنوالحاكم، ١لترطي، الإُام — تخريجه ؤا تقدم كما ~ الخرباض حديث صحح نقد )٩( 
والأزم.، همدالُ 



>^-١٩ة عنصأو\'م0 ضواللم الخلفلأ\لماسبم ازف\ف 

،الاهتداء جواز على يدل أن الحديث ق ما غاية ، منهم واحد كل قول حجية 
.، ١ موجبة حجة قوله يكون أن يستلزم لا وذلك 

والصحيحقوله الفقه أصول كتابه في ، ر القرطى عن الزركشي نقل 
عليهاتفقوا فيما بالخلفاء يقتدي أن يقتضي ; الأول فان ، بينهما تعارض لا أنه 

فلا، والصحابة امحتهدين واعتبار ، بالتخيير الأمر ت الثاني و ،
مارصه....."م

يعارضفلا ، حجة صحاي كل قول أن على يدل أنه سلمنا ج~ 
دلالحديث فهدا ، إجماع الحلفاء اتفاق أن على لدلالته ؛ العرباض حديث 

العرباضوحديث ، الأربعة الحلفاء ومنهم ، منفرق المحاي قول حجية على 
إجماعا.ليكون اتفاقهم قوي الراشدون الحفاء اتفق إن أنه عليه يزيد 

•الحديفن مدلول ض تعارض فلا 

أصحايحديث صحة فرض وعلى ~ بجنهما بجمع أن يمكن كما د~ 
قوليرجح أقوالهم تعارض وعند ، حجة الجميع فول يكون بان 

•، ر غئرهم قول على ويقدم ، الأربعة الحقاء 
.نفلر الجواب هدا وق 

.ا/ؤ/هه الردودوالقرد )١( 

مالكيأمحول محدث شه العباس، أم الأنماري اكرطي إبرامم بن ير بن أحمد م )٢( 
ومختصرالبخاري مختصر له ، وستمائة وخمسين ست منة وفاته ، الرين بابن يعرف 

.وغيرها ، مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما المفهم وشرحه ، مسلم 
. tu/tالموضن معجم ، \اص\ الأعلام ، ا/\'،ر المحاj المهل / يفلر 

.انحطالبحر )٣( 

.٢ اكائق، الإمحابةص.٥ إجمال )٤( 



\لأحلامؤ  o/ii؟ض اللم محم اداسبم اقاو\س 

المشهوره الخطاب بن عمر 'تماب ق جاء ما : الدتيل 
نةفباس كتاب ق نجد لي فإن ، الله كتاب ق اقخى.مما أن ت وغيه لشريح 
•ممافاقض الله. رمول سة ق ولا الله كتاب ق يكن لي فإن هؤ، اس رسول 

......الصالحون به قضى 

الدلالةوجه يى لي و الإحكام، ل حزم ابن الحدث بمذا الاستدلال ذكر 

a٢٣١/العلم أهل باتفاق الحكم باب - القضاء آداب كتاب - السائي رواء عم م ١( 

^;(٠٣٩٩ )■
٠موقوف الإساد صحيح ; ١لأاباني وتال 
ْ/ْا<مالعلم أهل عليه اتفق U الحكم باب - القماء ■محاب - ١^ المن وي 

.)حااا'ْ(

•١( )حا'ا' ا/ْا"اآ الشدة س القتاوماب باب - اكدمة ل والدارض 
وفيالقاصي به بمضي ُا باب - القاصي آداب كاب - الكرى المن ل واليهقي 

بميأو بحكم أن ولا ، يهرم أهل من أحد'ا بملي أن جائز غر قإنه ، ١،^؛ به 
.)حأ'آ'\آ(ا/هاا.بالأمان 

\r*/tالحاكم به بحكم /١ باب — القاصي آداب َمحاب — الصخر المن ول 
٤١٢٩٥)■

يا-أأن تغي ما القاصي ل باب - والأتضة الموع كتاب - الصف ق شيبة أي؛ وابن 
.فيقضائهيما،مآ)حآ؛لمآ(

ا-/ا،إخ.الأحكام أصول ق الأحكام ي حزم وابن 
الحكمل والتاب«ين الصحابة عن يروى ما ذكر - والتفقه الفقيه ذ الموالي والحهليب 

.( ٤٣٨)-؛القياس ث>ش بالاجتهاد 

ءا*معند الأصول عر الرأي اجتهاد باب ~ وفضله العلم بيان جامع ل ءبا-اابر وابن 
.١(  ٠٩٢)-، ٨٤آ/ئ اززلة نزول جئن ي الخوص 

•(  ٧١آ/آ ٤ والوصوية الضعيفة الأحاديث سلملة ر صحيح سل.ه ; الألاني وقال 



\لأمة والرو كلهم \Uq )م اس \ةاف 

"أن رأوا اكامح، أن باعتار دليلا الحديث أورد حزم ابن أن والظاهر ، منه 
،الراشدون الخلفاء هم به قضوا .مما بالقضاء هف عمر أمجر الذي الصالحون 

عنأجاب حسث للامتدلأل ورده ، حزم ابن جواب المهم هذا ودليل 
بعضيه قضى .مما : يقل لر عمر لأن لهم؛ لا عليهم وهذا ؛ بقولهالاستدلال 
معاجماع هو فهدا الصالحون به قضى ما ؛ قال وإنما ، الصالخن 

.الصالخن"را<

لفضلهو إنما إبماعا يكون اتفاقهم بآن القول أن ث الرائع الدلمل 
.رم صحتهم ومحلول وتعددهم، سبقهم 

بالاسدلألئ أز لا والصحة بالفضل المرية بأن : محه الإجابة وبمكن 
.والاحتجاج 

أنالتقرب ق ، ٣١القاضي وذم " : انحط البحر ق الزركشي قال 
١Jسمهملفضل غيرهم؛ فول على لقولهم الترجيح أرادوا الذهب لهذا لين الق

الالظن غلبة به يطلب إنما الترجيح أن وعندنا ، صحتهم وطول وتعددهم 

0سححة \ل\سلس \د؛تالها« اهاق ان : \مماف مإ< 

باخماعليس ولكه ، الشرعية الأحكام لثبوت دليل أنه ذلك ومجعى 

.الأحكام أصول ن الإحكام )١( 
. ٤٩١انحبمل؛/المم )٢( 

_.UIكر أبا ب بمي )٣( 
.انحبملإ/ا\'أ البحر )٤( 





الأ>ل\مصهيووامءه \للْ )م ، U_U\اس اقاق 

.؛ ١١لقوم التصقي ق الغزال به ون
• ٢٣١همام وابن ،  ٢٢١الخصاص بكر كأي الحنفية بمص قول وم 

.يمهمولي ؛ ٤١العلم أهل لعض ١لشوكاني وعزاه 
.رْا غره وأبملل ، له واستدل ، القول لهذا العلائي الخانظ وانتصر 

.، ٦١شره j الرازي نول وهو 
.، ٧١للمختصر شرحه ل الباترتي ورجحه 
،ر تيمية وابن ، ، الدرر ابن به قال الذي هو حجة اتفاقهم بأن والقول 

مذكرةل الشنسني الأمتن محمد والعلامة ، ، ر والبرماوي ، ا اإقءمر ابن و، 
،١^١.

مجاعلى بماء الزركشي عليه حمله نقد الشافعي للأمام القول هذا بة نأما 

.\/ت1ْ التمفى ١( 

.أ/7أآالقرآن أحكام ٢( 
.٢ ٤  i/rالبتر شرحه مع التحرير ٣( 
.الفحول إرشاد ٤( 

.بمدهاوما  ٤٧ص الإصابة إجال ه( 

.١١٦٤/١لممسيرامر٦( 

.\الأ00 والنقود الردود ٧( 
.الأوطإ/أاآخ(

.حآآ/ّاا<ئالفتاوى بحموع ٩( 
.١ ا/~7 ٢ داود ش نن بحلي المم ابن حاشية ، ٢ ٤ آوً ٤ آ/أ الوسن إعلام ( ١• 
.١  u/yاللام سل ، 1 ١ "T/ الأحوذي تحفة ( ١١ 
.ص7*اآ الفقه أصول مدكرة ( ٢١ 



وازوو\ااحلامض ضو\لالا0 \لإسبم اقاواس 

معالأربعة الخالماء وكان ، قولن على الصحابة اختلفت إذا ، ١ كج ابن قاله 
قوقال ، الأربعة الخلفاء قول إل بمار ت الشافعي فقال . الفرفين أحد 

.، ل انتهى ■ سواهما دلالة ويطلب ، سواء إهمما •' موصع 
وابن، رواية يذكرونه الحنابلة من امحققين فان أحمد للإمام يته نوأما 

.، ١ أحمد الإمام محيهب ٠لاهر هو بالحجية القول أن يرى تيمية 
،١ الترماوي فلأن الأول القول عنه الشهور كان وإن حازم لأبي( بته ون

إجماعاتفاقهم أن مريدا يكون أن التقدم فوله من يلزم أن أنكرا ، ١ والزركشي 
.فقمل حجة كونه أراد ل ب ،

ار تيمية ابن حنيفة أيٍب لالآمام — بالحجية القول أي ~ القول هذا ونسب 
.إليه منسوبا الحفية كتب ل أجده لر و، 

•، ١ القادلين م يب و • وقيل ت التضعيف بصيغة القراق ونقله 

مذهبأركان أحد الإمام القاصي القاسم أم الديتوري كج ين أحمد بن مّف هو )١( 
،المذهب ق الرثاصة إليه انتهت ، الذهب حففذ ق المثل يه يضرب ، الشافعي الإمام 

.النحريل كتاب له ، وأربعمائة خمس ّنة وفاته ، إليه الناس ورحل 
١ئهبة فاضي لابن الشافعية هلبقات الكرى الشافعية طقات / يتفلر 

.١ ١ >_A للشرازى الفقهاء قات ط، 

. ٤٩١؛/امحبمل الحر )٢( 

.٣ •  a/x• الإسلام شيخ فتاوى بحموع )٣( 
.١ ث/ا؛خْ التعر ق المرداوى الرماوي عن يتمله )٤( 
.امحيْلث/اا،أالحر )>،( 

-T.الفتاوى بحموع )٦(  .a/y •
.ا/.هاالذح؛رة)٧( 



ؤصنمووام0 الل0 )م الإسبم اس \ةاف 

الفول:هذا أدلق 
:وجه؛ن من القول لذا الأدلة ممل 

.حجةالراشدين الخكاء اتماق أن نشت أدلة الأول 
.إبغاع الراشدين الخلفاء اتفاق أن تمتع أدلة ت الثاي 

;لهما ونعرض 

._(،_؛^ اانلفأ« اتفاق يجية <محسدءلل ً أءة 
تهي بأدلة الراشدين الخلفاء اتفاق بححية القائلون استدل 

نيبفعليكم وفيه الفدم سارية بن العرباض حديث ؛  ٠١٥١\لال 
١.٢ المهدئن الراشدين الخلفاء ومحنة 

"بقوله عنهم اف رصي سنتهم باتاع M أمر : الخديث من الدلالة وجه 
.، ١ عام وهو إيجاب أمر ~ الغزال قال كما وهو ~ عليكم 

وجوبعلى يدل ; الخديث من الدلالة وجه بجان ي البابري قال 
.ال به الافتداء يجب لا حجة فوله يكن لر ومجن بمم، الافتداء 

أمره الني أن وهو آخر وجه مجن بالحديث الاستدلال العلائي ووجه 
ملازمةعن كناية مجاز وذللث ، بالنواجد عليها والعهس ، نتهم ببالتمك 

محنتهب؛ن الأوامر هدْ قا قرن ه أنه مع ، عنها العدول وعدم بما الأخذ 

•تخريجه ض )١( 

. lorl^المممفى )٢( 
.آ/بهْ والقوي الردود )٣( 



ؤوازه ض اللم الاسبم}م \س \قاف 

.، ١ سواء الحجية ق فكانا ، وسنتهم 
ردق بعضها عرض سق أجوبة بعدة ت الامتدلأل عن أجيع.، وقد 
يصحلا وبعضها ، صا يصح بعضها أن ض الأول للقول بالحديث الاستدلال 

.الحديث من المطلوب ختلاف ال؛ 

:الاعتراضات هذه وس 

حجةقولهم أن على لا بمم، للاقتداء أهل ألهم على دليل الحديث أن ١- 
٠الدليل عن بالبحث متعبد امحتهإ فان غيرهم؛ على 

.الحجيةإلا بالاقتداء للأمر معي لا بأنه عنه؛ ويجاب 
منتهمن هو بالرأي فيه علوا مجا كان إذا قلت فان " ; الشوكائ قول 

الناسمن أن ثمرته ; قلت . ثمرة الراسين الحلفاء ومحنة " لقوله. يبق لر 
وزمنومنه أدرك أو ' الراشدين الخلفاء زمن وأدرك ه، زمنه يدرك لر من 

لهدافامار ، الخلفاء ففعله زمنه ل بحدث لر أمجر حدث ولكنه ، الخلفاء 
الشك،من النفوس بعض ق يتردد اه عمجا لغ إل الخلفاء محنة إل الإرسال 
.ا١ الفلنون مجن فيها وبختلج 

•بسنته. اقتياتهم ق هو ؛اتباعهم يالأُر ا،لراد أن ٢~ 
فيهبل المعي، هذا غير يحتمل لا الحديث أن التسليم بعدم ت عته ويجاب 

عمومامنتهم بلزوم كالأمر الاحتمال هدا مجن أنوي هي احتمالات عدة 
الخلفاءوسنة تي بفعليكم بقوله المتوج 

.ص٩٤ الإصابة إجال )١( 

.ا/أ٩٣ الفحول )٢( 
كيهص ق.فكه أجيم ولر الثوكاق عن نقله كما  rwlvالأحوذي تحفة )٣( 



لأ>لامؤ و\م« محنه،إ( ضو\لك \لإسلبم اس ازفاق 

الخلفاءسن ياتباع أمر إذا ه رمول فان وأيضا ت حزم ابن قال 
أنأباح . يكون أن إما ؛ وجهان من أحد من صرورة يخلو لا الراشدين 

كفرفمد هذا أجاز ومجن ، لم ميقوله لا مما فهدا ، منته عتر صننا نوا ي
حراموإما ، واجب غ؛ر أو واجب إما كله الدين لأن ؛ وماله دمجه وحل وارتد 

يكونأن أباح فن ، أصلا الأقسام هده غر الديانة ق م قلا ، حلال أو 
شينابحرموا أن أباح فقد ، ه اس رسول نها يلر لهم سنة الراسيين للخلفاء 

.اممه رسول حرمه سيئا يخلوا أن أو ، مات أن إل . عهده على حلالا كان 
فريضةيسقطوا أن أو ، هو الله رسول يوجمها إ فريضة يوجبوا أن و أ ،

مجنالوجوه هده وكل ، مجان أن إل سقطها لر و ، ه الذ رسول فرصها 
فهداالتوفيق وباق خلاف بلا كلها الأمة بابماع مشرك كافر سيئا منها جوز 

هنته باقتدائهم ل بانياعهم أمر يكون ان وإما ، الحمل وف بملل قد الوجه 
.، ل أصلا هذا غير وجها الحديث هدا يحتمل ليس نقول كهدا ف، 

:بعضهم عن نقله فيما الترمذي منن شرح ق ، لالكشميري ويقول 
.ال أيديهم على ظهرت وإنما ، المح،. ٌنة الواقع ؤ، الخلفاء سنة أن  (٣)

. ٣٦باب الأحكام أصول ل الأحكام )١( 
علومفي إمام ، ألخامحظة قوي مجتهد فقيه ، الكشمتري مجعظم بن شاة أنور محمد هو ( ٢) 

وغاته، المادJانيين ومحاربة ، والإسناد بالرواية العت؛ين الهند علماء من ، والحديث القرآن 

الخاريصحيح شرح اياري فيض • له ، وألفا وثلاثمائة وأربمن خمس سنة بعد 
•وغ؛رهما القرآن ومشكلات 

العلموطلبة العلماء تراجم في، الجائع انمعم ،  ١٧/١٣السمملرفة الرسالة / ينظر 
•آ/ا"آّآالمعاصرين 

٠الثدي العرف )٣( 



محميووازوؤضوالله \راسبم امحاو\س 

سائرمن بما اختصهم يفضانل اختصاصهم على يدل الحديث أن — ٣ 
.، ل بما مقطوع حجة قولهم أن على يدل ولا ، الصحابة 

عليكمالوجوب على دال بلفظ ناطق الحديث بأن ت هذا ويرد 
،سنتهم بلزوم الأمر الباقر المفصود بل ، الفضائل أدلة محن بأنه بحمر فكيف 

.السياق مجن تعا جاء الفضل على والدلالة 

الدينبإقامة طرائقهم سلوك ل هو الحديث ق يه المأمور الافتداء أن — ٤ 

.، أ حجة أمحم لا والعابتين الكفار وجهاد ، التدءين ردع و، 
والأصلدليل عليه يرد لر الحدث لعموم تخصيص هدا أن ; وجوابه 

.عدمه 

ولا، منة فيه يكن لر الابتداع.مما عن الهي لميان جاء الحديث أن ٥~ 
.٢ ١ الشرع يلقي عهدهم لقرب الأربعة الخلفاء زمن ق الصحابة عليه 

.الحديث .... الأمور ومحدثات وإياكم قوله ق الحديث آخر بدليل 
لرإذ ؛ بعد معانيه بعض تأكيد ممتع ولا عام الحديث لفظ أن ; وجوابه 

.بدللئ، تقولون لا وأنتم التخصيص، مورد على آخره يرد 
فهو، قولهم حجية إفادته التاليم فرض على الحدث ل الأمر أن ٦- 

خالفهمإن فأما ، الصحابة مع فيه خلافهم ويفلهر يرد لر مجا على محمول 
.، ١ بالدليل فالمرة الصحابة 

.vya/t■الأدلة قواطع )١( 
. r<\lYالأحوذي تحفة ، ١ اناثلصآْ إجابة )٢( 
.اكمءرمحضأ/اآْا )٣( 
yay/vألحلأب لأن ،ب  ١٢اسة؛/ا. )٤( 



\ازطبه صمأو\م0 ضو\لالْ ال/اسلا، اقاواس 

.لدليل بحتاج عمومه عن للقفل وإخراج تأويل الحمل هذا أن وجوابه 
الراشدينالخلفاء اتفاق حجية على دالا العوياض حديث كان لو ٧— 

.، ١ قوله حجية على دليل لصحاي( مجدح فيه حديث كل لكان 
لهمورويت أخيار الصحابة مجن غيرهم ق ورد وقد ت معاق القال 

،حجة أقوالهم أن أيضا دل ؛ فيها .مما وتعلقنا تتبعناها لو ه الني عن فضائل 
.، ٢١" غيرهم فول ونترك نتبعهم أن علينا يجب وأنه 

بكرأي بعدى مجن باللدين اقتدوا ; ه قوله الأحاديث هذه ومجن 
ابنبمدي وثمكوا ، عمار هدي اهتدوا I س وقوله ، وعمر 

إرشادالفحول)١( 

.نواطعالأدلة )٢( 
تاليمان بن حذيفة حديثر محن )٣( 

و)حْاآمآأ(  ya-/t"aه المان بن حديقة حدت - أخمد رواْ 
.( ٢٣٢٧٦)ح

ا/ا<ْ"او )حاربم\( \اص\'ثى\■ الصحابة صائل ّ j أحمد رواْ كا 
•(٠٢٦):؛

)حا'ا'7*اآآ(\" YU/oه يام بن ار عمجناف باب - اياقب كاب - والترمذي 
حن.حديث هدا ت وقال 

)ح7و( VtIsهو الذ رمحول أصحاب قضاتل ي باب — المقدمة ي — ماجه وابن 
١لأJانيوصححه 
الصحابةمن الواحد تول ل جاء ما باب ~ والمتغقه الفقيه ق البغدادي والخهليب 

.أ(ا/أأا)ح71
بكرأبو قيه يشترك فيما باب - المناقب كاب - القلمان مراري ق كما حان وابن 

.Y( ١  ٩٣)-؛ْ ْو٣A٩٣ص الفضل مجن ومرهما وعم 



\ازطأبمحنمووازوؤ \Uo )م اد\سل>، اس \ةااف 

بنزيد وأفرصهم ، معاذ والحرام بالحلال اعلمهم ت ه وقوله ، مسعود 

١١ / ١ ٢ ه الصديق بكر أبير ق ذكر ما — الفضائل "ياب - الصنف ل شسة أق وابن 
.(٣٢٦)حْ.

قالم دواب من ؛تله للمحرم مجا باب — التكاح كتاب — الكرى المنن ؤ، والبيهقي 
١)ح٢.٩/٥الخلوا>م  .٣٤٨).

الذرصي قحافة أي بن بكر أبو ~ الصحابة معرفة كتاب ~ المتدرك ي والحاكم 
.'ا/\'7)حاْأ؛(اءنه

الذمي.وصححه 
.ه/إإمرح"ا.0هإ الأوط انمعم ي والهلبراني 

تمسعود ابن حديث ومن 

٦٣ه/، عود مبن عبداف مجناتب باب ~ الناهب أبواب كتاب — الترمذي رواه 
.الوجه هذا من غريب حن حديث ،،ذا ت ونال ( ٣٨" )حْ 

اذرصي نحافة ش بن بكر أبو ~ الصحابة معرفة كتاب - المتدرك في، والحاكم 
.ءنهّام/«لأ)ح1ه1أ(

*واه مندء ؛ الذمي ونال 

.( ٨٣٤)ءأ  U٤٦/« الكير العجم ؤ، و١لطبراني، 
وهو، كهيل بن، ة ملبن، بحمح، منيم ل ؛ ١ ص٦٣ الطالب تحفة ؤا كم ابن، ونال 

.صمم، 

:الدرداء أي، حديث ومن 
وردفيما باب ~ المناقب كتاب ~ الزوائد مجمع ق الهيثمي اليه عزاه كما الطأراني رواه 
الغماريونال اعرفهم، I( س وفيه : الهيثم قال .  orl^وعمر بكر لأي لفضل اس 
.صعيف إسناده I  ٢٧١ص اللمع أحاديث ريج ختل 

.تخريجه وتقدم ...... اقتدوا ؤلرفه والدي حديقة حديث من قطعة آ ال 



ط>لموامءه صم؟ ضوالك ، U_U\اس اقاق 

ا.رش وأروهم ثابت، 
يألممكن بينهما الجمع ت بقوله الاعتراض هذا عن العلائي أجاب وقد 

،الراشدين الخلفاء قول يرجح أقوالهم تعارض وعند ، حجة الجميع فول يكون 
, ٢٢١" والسنة الكاب مع القياس ق كما غرهم فول على ويقدم 

منتيمية ابن الإسلام شيخ قرره .مما ايعارصة هده على الإجابة يمكن كما 
اقتدوا؛ ل كما بالاقتداء والأمر الراشدين السنة اتباع ب؛ن الفرق 

•بمدي س باللدين 
الراشدونوالخلفاء هما بالاقتداء امر نهدان ; الحدثن إيراد بعد قال 

:مالك بن أس حديث ص )١( 

.( ١٦٩٦\٥^mItالمد ق أخمد الإمام رواْ 
كعببن وابي، بن؛أين وزيد جل بن معاذ مناف باب — التاتب كتاب — والترمذي 

•( ٣٧٩)ح•  ٨٦ص• مهم اف رصي الجراح بن ■ميلة وأن 
غريب.حن حديث هذا ونال؛ 

(.)حْذ٢١٨ i \اه ه جل معاذبن — المانب كتاب — الكرى السنن ق والنسائي 
•الأياني وصححه ( ١٥٤)حص"؟٢ محاب محل — اك-ءة — ماجه وابن 
مناقبعن قلق إخبارْ كتاب ~ بلبان ابن ترتيب ن كما صحيحه ل حان وابن 

بأنالبيان ذكر ~ أ'^معين عليهم الله رنحوان أسمائهم بذكر ونسائهم رجالهم الصحابة 
.٧( ١ )ح١٣  ٦٧٤/١ والحرام بالحلال الصحابة أعلم دن كان جز بن معاذ 

٠البخاري يرحل على صحيح إصاده ت الأرُاووًل شعيب نال 
.٢ ١ ا/أ الجامع صحيح ق ١لأابانى وصححه 
بنزياJ مجناثب ذكر — عنهم اف رضوان الصحابة معرفة كتاب ~ المستدرك ل والحاكم 

.)حئذ'\ْ(ivU/r  Mالغي كاب ثابت 
.هص. الإصابة إجمال )٢( 



الأ>ئامؤ صمأوام« ضواك( ، U_U\\نزاو 

؛وجهع، من للتجحتن تخصيص هذا وق سنتهم، بلزوم أمر 
بمماالاقتداء فيها فيدخل القدوة وأما للناس، سنوه ما السنة أن ; أحدها 

٠منة يجعلوه ب مما فعلاه فيما 

إما: مال ففد ضهم، كل إل لا الخلفاء إل أصافها المنة أن : والئائ 
هذاالقدوة فمن القدوة وأما بعضهم، به انفرد ما دون عليه امقوا فبما ذلك 

.و4ذا"لاء
علىاكيخين علو بيان به فصد كان وإن تيمية ابن مجن القول وهدا 

سنتهمباتاع الأمر جاء فالشيخان ، أجمين عنهم اف رصي وعلي عثمان 
منهندرك ايا إلا ، سنتهم باتباع الأمر جاء وعلي وعثمان ، بمم والافتداء 

موردعلى ترد ب وأمحا ، العرباض وحديث الأحاديث هذه دلالة ين الفرق 
.القعود وهو حيشذ تعارض فلا ، منها التزع لاختلاف ؛ واحد 

الصحابةسائر على الاجتهاد تحرم للحديث الفهم هذا من يلزم ٧" 

.، ١ كذلك يكن ول؛ ، الخفاء اتفق إذا عنهم ايك رصي 
وعندأنه غير اجتهادهم مضي الأصل بأن ت الاعترامحن هذا عن ويجاب 

قدإذ ؛ الاجتهاد من كنع لا الدليل ووجود ، دليلا يصيح الأربعة الخفاء اتفاق 
.منه أقوى هو ما به يئت 

ْ'ا/أ'االفتاوى مجموع )١( 
.آ/*اْأ المتمفى )٢( 



ؤمحنمأو\م« اللم الإسد،،)م اهاو\س 

إجماع.الراشدين \لخلف\ء اتفاق أن منع أدلق : ثاني، 
\نيفي؛اس 

ئثاؤقوش ؤ : تعال كقوله الإجماع حجية على الدالة الأدلة عموم 
وثتبميوعول ما وؤء أيهمين؛ن ميل غر ويثح الهدئ ئ ؤ\و{ ما ني ئ آلرممول 
آئج ةذ;ك ؤ : وكقوله ، ، ^0١١ ^١ ;يثأ 
.، ^١ تؤيدا عولإ ألثسود وقؤ_0 ألثاثيى هد ئندآء ؤثًنيمأ وسْلا 

رم." ''لأنجمعنيضس وكقوله.:
فيهاثترط العتر الإجماع أن أفائت : الأدلة هذه من الدلالة وجه 

,الماء سورة س  ١١٥آية ( ١) 

.الترةمورة س  ١٤٣آية س )٢( 

مالك،بن انس حديث ُن )٣( 
.( ٥٣٩ ٠ )ح ١ ٣ •  ١r/Y^ المواد باب - القس كاب - ماجه ابن رواْ 
وإحارهالجاعأ بلزوم أُرْ ي قو عنه ذكر ما باب — نة المكاب ي ياصم اير وابن 

.( ٨٤)ح ا/ا٤ الجاعة أذيدالذمع 
.جد'اضعف إساده : الأل١ني قال 

ومالفقه أصول من الثالث الأصل ق الكلام — والفقه الغقٍه ي الندادي والخهليب 

.٤( ١ )حْ ٢ ٢ ا/؟ امحهدين إخماع 
؛همم ابن حديث وُن 

•٢( ١ )ح٧٦ ل/ا"ا"ئ الجاهمت لزوم j حاء  ١٠باب - اضن كاب - اكرُذي رواْ 
.الوجه هذا هن غريب >دوث هذا ت وقال 

•( ^٢٧٩٣ آ/• - المعلم كاب - المستدرك ؤ، والحاكم 
. ٣٧٨/١الجامع صحيح ق كما الألاني وصححه 



\i>،^و\موة ض ضو\Uo اUسU6 امحلأاس 

ليسواعنهم الله رصي الراشدون والخلفاء ، المومفن وكل ، الأمة كل اجتماع 
.كلالأ.ةُو_واكلالؤ.نين>><

إبغاعا— الأربعة الخلفاء اتفاق أي — كونه وأما ت العلاثي الحافظ نال 
الاجماعلكون  ١٥المتمسك الأدلة لأن ؛ معيد قاطة الأمة أجعت إذا كما 

الخلفاءأن ق ريب ولا ، الأمة جميع تتناول إنما والعقلية النقلية مجن حجة 
.ا ٦ الأمة جم؛ع ليسوا الأربعة 

حجةالإجماع أن على الدليل ولأن " : الأدلة قواطع ق المعاق وقال 
بعصمةالمع ورد وإنما ، المع طريق مجن هو إنما العمل، طريق من ليس 
علىفدل " ضلالة على أمي نجتمع لا " : قال الملام عليه لأنه الأمة؛ جميع 

•، رجماعتهم على يجوز لا وإنما بعضهم، على يجوز الخْلأ أن 

\س\س:
أكثرهمأو الصحابة جمح حالف عليهم انأه رضوان الصحابة بععض أن 

ولر، الخلفاء لمحالفتهم عليهم ينكر ول؛ ، الأربعة الراشدون الخلفاء ومجنه»ا 
.، ٤١الحلفاء باتفاق عليهم يختج 

،الصحابة آحاد مجن خلافهم ساغ لما إجماعا الخلفاء اتفاق كان ولو 

الخنالع١^١٠ ، أآ/ْا'\ اللمع شرح ، آ/ا'أئ الورود نثر ، ١ y/؟. ادُالم شرح )١( 
Y'u/y \ ، المهيد ،  ٥٧ل/.المحمر بجان j الكوكبشرح ،  ٦٨١١٣الممه أصول

. ٣٩٣١١الفحول إرشاد ،  YT'<\/yاد؛ر 
.صب1الإصابة إجمال )٢( 

.VYa/Y•الأدلة )٣( 
 )i( اللمع شرحi/Y  النم الكوكب شرح ، ٤ ٩ ١ / ٤ امحط ايحر ، ٧ ١ /y ٤ ١ Y.





هامه وام0 صئم؛( ضو\Uo ؛U_U C\اس \قاف 

خالمهعندهم صح لخم هو إنما إنكارهم من حصل ما إن نقول قانتا 
.الراشدين ا-إثلفاء اتفاق قوله ق خالف لكونه لا الخالق ١لصحابي 

الخلفاءمجن الإجماع نحقق بان : عليه الإجابة ممكن الدلمل هذا ولكن 
الخلفاءمى حملتحقق ه علي حلافة آخر ق يكون إنما باتفانهم الراشدين 

خلافاالحقبة هده ل الصحابة بعض خلاف فصح يتحقق فلم نله وما فيهم، 
.باتفاقهملأبمعالإ^ماع 

الاصتدلأل.لصح بعده أو ه علي عصر ق خلافهم نقل ثن لو نعم 
: ٧٥١٥١ا]ليالا 

،ر أربعة كل حق ق يجوز كما ، الأربعة الخلفاء قول ل يجوز الخطأ أن 

سعيدأبا أن مسلم ؤ! كما الخيري صعيد كاي الصحابة بعض ذلإثا عليه أنكر وقد 
اللهرصول من سمعته أشينا الصرف ق قولك أرأيت ت له فقال عباس ابن لقي الخيري 

أما. أنول لا ، كلأ : عباس ابن فقال ؟ وحل عز الق كتاب ل وجدته شيقا أم ؤو 
زيدين أسامة حدأني ولكن أعلمه، فلا اس كتاب وأما به، أعلم فأنتم قو الله رسول 

٠" الميتة ق الربا إنما ألا : قال قو الق رّول أن 
.(٤١)حءب ه ه/• مجئلأ.ممثل العلعام بح باب — الساتاة كتاب — مسلم رواه 

،اذ تقي ألا : عاص ابن يا : عاص لابن قال مد أبا أن الستدرك في، الحاكم وعند 
الجنةصعيد أبا يا اتذ جزاك : عباس ابن تال آخرو وفي .....، الرباالناس توكل ُتى إل 

ذلكبعد عه ينهى فكان ، إليه وأتوب اف استغفر ، تجه كنت امرأ ذكرني إنك ف؛ 
٠الهي أشد 

٠الإسناد صحيح حديث هدا ٤ y/؟ الحاكم تال 
وليسصعق فيه — الحديث رواة أحد — العدوي اف عبيد بن حيان ت الدهم وقال 

.بجحة

..أاالعدةأ/،





١١محنمأو\م)اضوالل0 \لإسإه اس س

؛الهادممن اديال 
قدبل ، بالولاية يزاد لا الذي الاجتهاد ق الخلفاء ماوى الألف١ء غير أن 

•، ١ ١^١^؛، على الواف غثر بالاجتهاد يفضل 
الخالفاءأن على الاتفاق يقل نله والذي الدليل هذا يرد أن وبمكن 

.نبيها بعد الأمة أعلم هم محهم الك رصي الراشدين 
إن؛ فقال ه الرسول خهلب ; قال ه الخيري سعيد أي حديث وق 

بكرأبو فبكى ، اس عند ما فاختار عنده ما وبئن الدنيا بئن عبدا خير الله 
عبداخير ايئه يكن إن ا ؟ الشيخ هذا يبكي ما • نفي ق فقلت، ، الصديق 

،العبد هو هؤ الله رمول فكان ، الله عند مجا فاختار عنده مجا ودين الدنيا بين 
.١لحديث ، ٢١" أعلما بكر أبو وكان 

لأن؛ الصحابة أعلم بكر أبا أن وفيه • الحدين، شرح ق يطال ابن نال 
.، ١ أحد ذللي ينكر لي و ، جماعتهم بحضرة بذللئ، له شهد معيل أبا 

بشعةذب، فل. عمر لأحب، إق ت >ةهبم عول جمبن عبدالف ونال 
.،١٤١^ أءشار 

.٢ ٢ ه/١ اكف أصول ل الواضح )١( 
امحنإن : ه قوله وعي ، منه ثهلعآ ق المهيل- ن تخريجه تقدم معيد حاندن< )٢( 

■الماس■■■■"

■١ ١ آ/ْ يمنال لأبن الخاري صحيح شرح )٣( 
.١ القارئ عمدة ، ١  w/yالمونمن أعلام / وطلر 

.( ٨٨)ح٨• ١٦٢/٩انمعماصرق الهليراني رواه )٤( 
•٦( )ح١ ١ ص٨ العلم كتاب، ق خشعة واو 

وبتدل،، مهاتفرقوا إذا الصحابة أقاويل باب، - ااكُى نن الإل المدخل ل والميهقي 



محلصأوازوهضوالل0 \لإشاه، \س \ةلاف 

،محيون ئلكم نيما كان لفد ؛ خهغ هريرة أيير حديث ق مبق وفد 
.را، " عمر فإنه أحد أمي ق يكن فإن 

أعلمأن يرون - الصحابة بمي - وكانوا ت مترين بن محمد ونال 
ا.ل عنهما اف، رصي عمر بن عبداذ وبعده ، عفان بن عثمان بالناسك الناس 

الحسنأو لها ليس معضلة من باق ؟عوذ I ه الخهناب بن عمر ونال 
• ٢٣١" - طالب أمحا بن علي ي مب~ 

١١٠س \اا\سلس \سم\« \أْ\ق ان : \لاواإث سد 

قله أثر لا الراشدين الخلفاء اتفاق أن يرون القول لهذا الذاهبون 

٤(.)ح1 \اه٤ أكابرنقهاءالأمصار س بعدهم وس والتابعتن الصحابة معرنة على به 
رجالهذا ورجال بأسانيد ورواه •  a٣٧٢/الزوائد مجمع محا الهثئص قال 

ممةوهو موصى، بن أصد غم الصمح 

•١ • ص غرتي ض )١( 

Aojiواحدة حجة هي إنما نال من — المناسك كتاب — الصنف ن شيبة ابن؛^٠، رواه )٢( 
.)ح.آ؟0ا(

ويستدل، فيها اتفقوا إذا الصحابة أقاويل باب — المسن إل الدخل ذ والبيهقي 
ا/آ؟)ح\؟(.أكابرفقهاءالأمصار من بعدهم ومن ثاكابعين الصحابة معرفة على به 

.'٦ ٣! عثمان لباس ذكر باب - الكُى الطبقات سعد}، وابن 

١١)ح•  liv/Yالصحابة فضاثل كتاب ل أحمد الإمام رواه )٣(  ٠ ).
ويتدل، مهاتفرقوا إذا الصحابة اتاويل باب ~ الك^رى المس إل الدخل ئ واليهقي 

(.)ح٢٥ا/ْأ الأمصار فقهاء أكابر من بعدهم ومن والتابعتن الصحابة معرفة على به 
. rr<\lyبالمدينة يفي من ذكر باب - الك^رى اللبقات ن سعد وابن 



\لأ>لاموانروؤ صهؤ( \لل0 ض الاسبم اثفاواس 

٠محالفته نحرم إجماعا كونه عن فضلا دليلا تنصب بححة فليس ، الاستدلال 
منجمهورهم قول هو القول هذا أن نحد الأصول كتب ق النفلر وعند 

٠المداهّ_ا سائر 

Iأنماط على لهم مجذهبا إدراكه أو القول لهذا ونصبهم 
ولابإجماع ليس الراشدين الخلفاء اتفاق أن على ينص س ت الأول 

حجه

شكولا ، بجحة ليس الراشدين الخلفاء اتفاق أن على ينص من ت الثائ 
•، ل أوف باب من إجماعا كونه نفي لازمه أن 

الإجماع،ائل مق يدكرئ فلا أصلا المسألة عن بمرض من : الثالث 
باتفاقالاحتجاج عدم لها تركه س فيدرك المححاي فول مسائل قا ولا 

،.٣١لدمْ ذلك يرى كان لو إذ الراشدين؛ الخلفاء 
فولهو حجة ولا بإجماع ليس الراشدين الخلفاء اتفاق بأن والقول 

،.١ وغيرهم الأربمة الأئمة مجن العلماء جماهير 
،وعارضوه المقدم حازم أي قول ذكروا حيث الحنفية مذهب فهو 

.،٠١خلانه على الأكثر أن وأبانوا 
ممعيلءأيا أن وبلغي ؛ حازم أنجب قول محوق بمد الجمحاص أبوبكر قال 

الولفايآ ، •آ/ا-ومآ الحاجب رغع ،  r.T/rللحصاص اص أصول / طن بمفلر )١( 
u،>a/t  ، ٤ ١ آ/ا مفلح لابن الفف أصول.

. الفائق ، أ/أ7ااخمول ،  iorlyالمصفى مثلا/ بمفر )٢(  ■\<\rlr
الفصول.إحكام ل والماجي ' المختصر ق الحاجب ابن لعل ذلك ومحن )٣( 
. ٣٥ص.الذهب ِلأل )٤( 

. ٢i y/t■التحرير سمم ،  Tilrوالصر التقرير )ْ( 



هرا\م0 منمأ اللم لم ، U_U\اس اهاف 

.٢٢١"الصحابة j؛^ خلاف فيه  lJu،: وقال عاليه، ذلك أنكر كان  ٢١١اليردعي 
. ٢٣١المالكية مذهب وهو 
روايةمجن ورد مجا إلا ينكره لا ٢ ل مجنهم اتفاقا الشافعية مجذهب وهو 

هذهموافقة الثانمة من أحل عن ينقل ،ول؛ تقدم كما حجة أنه الشافعي 
•الرواية 

ققال ، المسألة ق رواياته ق أحمد الإمام عن الثالثة الرواية هو والقول 
رسولأصحاب اختلف إذا وغتره ا ١ يُُلى أم ُقلها كما ، ١ الروذي رواية 

أممنه وأخذ الحنفية شيوخ من ، سعيد أو الترذعي أو الردعي الحستن بن أخمد هو )١( 
٠وئلاثماتة عشرة ثلاث نة ّببغداد مقتولا توق الدباس، طاهر وأم الكرخي الحن 

لالضجة الجواهر ، \ ut/yالذهب شذرات ، ا/أْأ ٤ البلاء اعلأم سم / يطر 
. yau/yالخمبة طبقات 

 )Y(أصول

،ا/خآ'ْ المختمر بيان ، الحاجب رغع شرحه مع الحاجب ابن مختمر / ينظر )٣( 
،^إ٦'X٦ القاب رم ،  ٣١ص• الفصول تنقيح شرح ، ٥  ٥٣/١والتفرد الردود 
_لابن العال( شرح 

انحصول،  torlrتمغى الم، Y/١٧ْ اللمع شرح ، لأدلة١ قواطع / ينظر )٤( 
الطالعالبدر شرحه مع الجوامع جع ،  ٣Y٨/١الأحكام أصول ل الإحكام ،  ١٧٤؛/

r\ly \ ، الفالقy<\rlr  ، الول نحايةa/y u،المنهاج شرح ل الإبماج ، ؛lm')\
. >_المأمول ،غاية  ٤٩١انحط؛/لحر ا ، YAY

أحمد،الإمجام اصحاب من بكر، أبو المروذي عبداف بن الحجاج بن محمد بن أحمد )٥( 
الفقهق إمام ، الإسلام شيح امحدث الفقيه القدوة الإمام ، ومحله لورعه عنه ومقدم 
.ومامحين وسمين؛ خمس منة وفاته ، الأتباع شديد 

.^\ rl\rالبلاء أعلام ،سر ا/أْاالأرئد القصد / ينظر 
. ١١٩٧٤العدة )٦( 



الأممحلصأوامءؤ ضوالك ، U_u\ائواس 

أقربينفر ، اختيار على إلا بعضهم بقول يأخذ أن للرجل يجز لر ه اس 
. ٢١١"ه الأفول!ل 

ونصروهاالإمام عن الرواية همذْ رجحوا حيث الحنابلة جماهير قول وهو 
الأقوالأدلة عن وأجابوا للقول واسدلوا ، الأخرى الروايات عن أجابوا و، 

الأخرى^.
قولهو حجة ولا إجماعا الراشدين الحلفاء اتفاق اعتمار بعدم والقول 

.٢٤١والشوكانى ، ، ٣١الصنعاق الأمير 

:القول أد1ق 
:إحاعا اتفاقهم كون لفي اسدلالهم : أولا 

.مماإجماعاالأربعة الحلفاء اتفاق كون بنفي القول هذا أصحاب امتدل 
باتفاقهم.الإجماع نفي من الأول القول أصحاب به استدل 

:حجة اتفاقهم كون لفي استدلالهم : نايا 
بالأدلةاستدلوا ففد الراشدين، الخكاء اتفاق حجية لفي استدلالهم أما 

:الاشة 

.يظر/ابم/.خ\)\(

روضة،  ٢٢ْ/. الث أصول ق الواضح ،  r٢٨/.المهد ، ١ ١ ئ/\ّبم العدة / ينفر )٢( 
،مفلح لابن الفقه أصول ،  ٩٩١٣الروضة محصر شرح ، الا> 
التحريرشرح المسر ، الن؛ر الكوكب شرح ، ص٢٥٢ الول غاية شرح 

.ل/ا/،/ْا

•المائلصأْاإجابة )٣( 
.ا/-اأ'مآولا'أإرشادالفحول )٤( 



\لأ>الامو\مأؤ حنم؟ ضوامم( الإسبم( \س \هاف 

11 ١١)

ص:اس 
•، ١ اهتديتم اهتديتم بأيهم كالنحوم أصحاي ؛ قوله. 

اسمعليه يمع ممن وغرهم الخلفاء يعم وذلك : عميل بن الوفاء أبو قال 
.بقولهميالاحتجاج لهم مرية فلا ٢ ١ المحايير 

معارصتهوبدغ ، لضعفه بالحديث الاستدلال عن الجواب محبق وقد 

٠والإجماع الحجية لأحاديث 
\س:\س 

فلا، به عليهم يفضل فد بل ، الاجتهاد ق يساويهم فد الحلفاء غئر أن 
.٢ ١ حينئد قولهم يقدم 

:صه ويجاب 

وردقد أما اتفاقهم، بححية بالأمر الدليل يرد لر لو يصح قياس هدا أ— 
.بهعبرة فالا 

الخلفاءبل العلم، ق الخلفاء يساوون لا الصحابة أن الأدلة أسنت ب— 
الصحابةمن غيرهم مساواة دعوى يمح فلا ، الإطلاق على الصحابة أعلم 
ذلك.بيان تقدم وفد لهم، 

\لت\لث؛\س 

،الاجتهاد ق لها أثر لا عليهم اف رضوان الأربعة أدركها الي الإمامة أن 

.تخريجهتقدم )١( 
٢٢ْ/ا ص أصول ي الواضح )٢( 
٢٢١ه/الفض أصول j الواضح )٣( 



حمووازوؤضواللم \لِ\سبم انفاواس 

.را؛ U الاجتهادية السائل ق بميم فلا 

ولس كل بجحية القول كان لو الدليل هذا يلم ؛ عنه وبجاب 

وإنما، أحد بذلك بمل لر ث ، وولابمه إمامته نحري والإمارة والولاية الخلافة 
.الدليل لقيام الراشدين بالخلفاء خص 

\سما)ه؛

عصمتهتثبت ولر ، والسهو الغلط عليه يجوز من أن : الغزال ناله مجا 
.، ٢١"فوله ل حجة فلا عنه، 

الدليليرد لر لو يصح هزا بان - سبق .مما - عليه الإجابة رممكن 
.بمم ;الاحتجاج 

؛ااءخ؛خ 

فان، و،ناقشتها وأدلتها بتها ونالأقوال عرض مجن تقدم مجا خلال مجن 
،الثاني القول هو المسالة ق الراجح بأن القول ~ أعلم واف ~ ل يفلهر الذي 
.بابماع وليس ححة عنهم اممه رصي الراشدين الخلخاء اتفاق وهو 

:اكرجٍح وأساب 
علىالأدلة أن ذلك بابماع؛ ليس اتفاقهم بأن القاطون به استدل ما ١- 

لإبطاليا الاستدلال يصح الي وهي ، الأمة بعموم ربملتها سمعية أدلة الإجماع 
المدينة،أهل واتفاق ، الأكثر كاتفاق الأمة كل فيه يكون لا اتفاق كل إجماع 

المتفقونيكون لأن تمل لا الي الاتفاقات مجن وبجوها ، البيت أهل واتفاق 

. ٢٢ْ/ااسه أصول ق الواضح )١( 
.المتمني )٢( 



\y>؛s\fه و\م0 _)؛( ضوالك ، U_U\اس انفاف 

الراشدين.الخلفاء اتفاق ذلك ومن ، جميعاالأمة علماء 
قول،على اتفاقهم لهم»ع الصحابة بعض مخالفة ويدعمه هذا ويؤيد 

وفيهموأفقههم، الق. رمول أصحاب أعلم من - المخالفون أي - وهم 
ضهماغت، فما ، إجماعايرونه اتفاقا فيه يخالفون لا ما والورع العلم من 

الأربعةالخناء اتفاق يقوصه لا اجتهاد موضع المسألة أن لعلمهم إلا المخالفة 
•أ"همعين عيهم اف رصي 

أدلتهكانت وإن إجماع اتفاقهم بأن القائلون به استدل ما أن ٢~ 
بماالاستدلال توجيه أن إلا — صحيح أثر أو صحيح وحديث آية ~ صحيحة 

صحيحا،توجيها المهللوب على منها الدلالة توجيه يصح لر إذ نقلو؛ محل هو 
الاعتراضاتبعض وكون للأستدلأل، الصحيحة الاعتراضات توجهت بل 

—اعتراضات تمت فان ، — قوي غتر أو قوي بشكل ~ عنها الإجابات تمت 
•الاعتراض تدفع صحيحة إجابة عن القلم بى ~ الأقوى وهي 

شأنالإجماع أن غير ذلك ق شك فلا وسبقهم بفضلهم الاستدلال وأما 
.الأمةمجموع على الأدلة ق بني، آخر 

وهما، إليهمنب لن إجماع اتفاقهم بأن القول نسبة اصعلراب ٣" 
الذ.رحمهما الحمية محن حازم وأي أحمد، الإمام 

أصحابهانرى وقد ثلاث، المسالة ق محه فالروايات أحمد الإمام أمجا 
غرهاونقلتم للإجماع، المفيدة الرواية ونومن لتضعيف والمتأخرون المتقدمون 

الاعتدادبعدم القول هو أخمد الإمام كلام ظاهر جعلوا بل ، ا١ عليها 

.٢ ٢ ْ/٠ الغض أصول j الواضح ،  ٢٨• *ا/ التمهد ، ١١٩٨العدة؛// ينثلر 



الأمؤ صتهيأوال/)ا ضوالك ال/اسبم اس س

عنبالروايات دراية الحائلة أشهر من وهو ، ؛ ١١يعلى أو ناله كما بابغاعهم 
الإمامعن ارواية دلالة وهن ند الاحثين بعض أن مع ، محنهما والترجيح الإمام 
•رآ، الإجماع إرادته ق أحمد 

إلالخلفاء قول من يخرج أن يجوز لا أنه زعم عمن مثل أخمد فالإمام 
وسنةني بعليكم ت قال ه الق رمحول لأن ؛ الصحابة من يعدهم من 

ندرأيه م ، أصحابه قال ما بعض ق فنا : قال . ، ٣١الراشدين" الحناء 
فهده، ، ركيلك يكون أن القول هدا أبعد ما ت وقال . القول بمدا نع 

اتفاقهمكون ل صريخة ليت - الأصحاب عليها امحتند الي وهي الرواية" 
,، ٠١السائل نافلره من ذلك ق كان.تردق أحمد أن لدلك ويدل ؛حماعا، 

يعي- عنه نقل وقد : الأصول قواعد ل ، رالحلي الدين صفي نال 
الحجة أنه على يدل وهدا غيرهم، قول إل قولهم عن يخرج لا أنه — أحمد 

.١  ١٩٨اس؛/)ا(
منأخمد الإمام روايات : الاجستير رمحاك ل العلي عدالرخمن بن فهد الشخ م )٢( 

.٤ ٢ ٤ — ٤ ٢ ١ ص ينثلر . العدةكتاب 

•تخريجه ض )٣( 
.ال لوا'ا' ١٩٧٤العدة )٤( 
.العدة كتاب من أخمد الإمام روايات رءإ 
الإمامالسيبم ، المدادي القعليعي عود مبن .مداس بن بمدالخى بن مدالومن م )٦( 

والممنيفالعلم على مجمل ، بالفقه مشتغل ، الفضاتل أبو الدين صفي الطن القرصي 
وشرح، انحرر شرح ت له ، وبماله وثلاثتن تع محنة وفاته ، والإفناء واكدرص 

.وغيرهما ، العمدة 

.١ ٢ \"/> الذهب ثيران ، ١ ^٦ ١٦الأرشد القصد / يغلر 



\لأ>لامه و\م« _؛( \Ua ض ال/اشبم الخلف\< الفاق 

.اص' 
؛_ jlانممادين لقوله وجه ففد حازم أو وأما 

وإنما، JاJه١قهم الإجاع إرادة منه يلزم لا إله نب ما أن ؛ أولهما 
.يامانهم الاحتجاج عليه يدل ما أقصى 

ل، إجماعا يكون أن حازم أي؛ احتجاج من يلزم لا " ت قال 
٠ ٢٢١" نقط حجة 

فولعلى نولهم يقدم أن أراد ~ حازم أبا يعي ~ إنه ؛ الزركشي ونال 
رم" مرهم 

فيكر: نال حيث عه الفل ق الجصاص بكر أي نص المهم هدا ويويد 
إذاعهم ايئه رصي الصحابة من الأربعة الخلفاء إن ت يقول كان حازم أبا أن 

.ر؛، حجة اجتماعها كان شيء على اجتمعت 
ذويعلى رد فانه أصلا، المسألة ق عورض فد حازم أبا أن : وثانيهما 

،بدلك الرائدين الخلفاء لقضاء ؛ المال لبت بما القضاء بعد أموالا الأرحام 
فيهحالف بل ، الراشدين الخلفاء مع خلافا ثابت بن زيد خلاف يعد ولر 

٢ِ ر ؟1 اتفاقا يكون فكيف — الخلفاء أي — بعضهم 

.٧ ص؛، الأصول قوس )١( 

.١ أ/؟خه التحرير شرح اكمم )٢( 
.أ/ا؟إ انحط البحر )٣( 

.٠-آوآ.٣ "؟/ا للحماص الفقه أصول )٤( 

نبة نأجد لر و ، عنهماالق رصي وعلي عمّ عن منقرل الأرحام ذوي بتوريث القول )ْ( 
.عنهمالله رصي وعثمان بكر لأبيي المسألة 
•الأول وصحح عمد عن تامحة رواية الروي جعله نوريهم بعدم والقول 



هو\م0 محمم ضواللم الم\سبم س \)ف\ف 

بقولهالتحرير تسير صاحب به ناوله ما إلا.ممثل الإشكال هذا يينع ولر 
و١لأدنينالواحد خلاف أن على بناه حازم أبو يكون أن بحتمل هنا من و ٠

.ا١ الإجماع ل بمدح لا 
والقالراشدين الخلفاء اتفاق لحجية التجوز بما امتدل الي الأدلة قوة ٤- 

معوهو ، صهالق رصي المباض حديث الدلالة ق وأظهرها أبرزها مجن 
٠قولهموحجيته اعتار إلا مجعىلهدا ولا منتهم اساع وجومب على دال صحته 

-نظري ق - مجتها شيء يصح فلم ، عليهالاعتراض على أورد وأما 
.موضعه ل هذا دفع وفد 

يكركأبي السالة ق اخققين بعتس فول أنه القول هدا يقوي ومما ~ ه 
•والئنقيطي القيم، وابن والعلاثي، تيمية، وابن الجصاص، 

وأخمد.كالئافص الأئمة بعض صد راجحة رواية أنه إل بالإضافة 
الراشدين،الخلفاء اتفاق حجية بعدم القانازن به امتدل مجا صعق ٦— 

للمهقيالكرى المن ، الدارس سن ،  ٤٢١؛/داود أي سن / يطر 
• UWaللماوردي الكحر الحاوي ، ا/ا*ْ ٦ امحمجوع ،  aWUالمض ، ٢ ١ ا■/؛ 

. xtt/rالخرم سر ;١( 
؟والاثن؛ن الواحد بخلاف الإجماع ينعقد هل الأصوليون واختلف 

للكل.المقتضية الأدلة لعموم اجاعا يكون لا أنه الجمهور خيب 

،الجياط الحسين وأي ، كاإ*زني الأصوليتن وبعض الهفيري جرم بن محمد وذهب 
به.عرة لا شذوذ لأنه والاثن؛ن؛ الواحد انعقاده.كخالمة إل خماأان وابن 
، iXU/xالورود نثر ، ا/اله والنقود اردود شرحه مع الحاحب ابن محتصر / ينفلر 

ثرح، العدة ، ؟ i/rالأصول إل الوصول ،  U.n/rاللمع شرح 
.ا/لأاإالفحول إرشاد ، ٢ جِمالمدلأن ، ٢^٣٢ اتجر الكوكب 



المآ>لمؤ و\ن/0 حم؛( \لل0 )م الإسها، \س انفاو 

محيصعقه بان ، ١١" انتديتم اهتديتم بائهم كالحوم أصحاي " : فحديث 
تقدم.كما انحدس من 

فهذهعليهم، والسهو الخعلآ وورود ، الاجتهاد ق عليهم غترهم وقياس 
اتباعوجوب بتخصيصهم سمص دلل يرد ل( لو ها الاستدلال يمح أدلة 

المص.مقابلة ق القياس يصح فلا ورد ند أما منتهم، 

•تر؛بم ءض 



الأمحلهءو\موؤ ضواللم الإسبم، اس \زفاق 

:شا]قةإسلالأ 

:سمهغ0سلة.سلأالآوق 
قفها والخلاف المالة أصل أن على الذهب سلاسل قا الزركشي نص 

.٢ ل ؟ لا أم ححة له.ممزية المشهود المحاي نول أن 
ينفيامحج؛ن لأدلة والححية للاجماع المانمن بعض رد ل ألحفله وهذا 

•والححية المزية ض التلازم 

١والشوكاني ، ، روالزركشي ، ، ١ معاق وال، ، ١ الغزال فعل كما 
الخلفاءمزية ~ بينهما الربط صحة عدم ~ ؟علم واف ~ ل يظهر والذي 

باتفاقالإجماع بانعقاد امحح؛ن أن إذ ؛ — باتفاقهم الاحتجاج مع وفصالهم 
افرصي ~ فضائلهم بأدلة يستدلوا لر اتفاقهم بحجية أو الراشدين، الخلفاء 

•سنتهم واتثاع بطاعتهم يأمر الذي العرباض بحديث استدلوا وإنما ~ عنهم 
ليعارضأو بمم ليقاس غ؛رهم حق محا يرد ل؛ الخلفاء به خص فدر وهذا 

.الخلفاء بقول قولهم 

• ٣٥١ص الذهب سلامل )١( 
.آ/اْ؛ الصفي )٢( 
.٣٦Airالأدلة ثواطع )٣( 
. ٤٩١انحط؛/المم )٤( 

. ٣٩٧١الفحول إرشاد )٥( 



 iM\ ضو\\راسبم \سo،U محنمأوالرأؤ

حجيتهنوع فا حجة الراشدين الخلفاء اتفاق بأن الراجح القول على 
.حينئذ؟

صاحب، لالدين همام ابن موتما الحجية نوع عن تكلم من جد أب 
الراشدينالخلفاء اتفاق حجية إن ; قالا حيث ٢ ١ شارحاه وتبعه ، التحرير 

العلنيةالحجية ممتضاه ان والحق " ت الدين همام ابن قال ، ظنية حجة 
فللطلبالحجية أما ; بقوله ذلك التحرير تيسير صاحب علل وقد 

خير~ قولهم حجية دليل يعي ~ فلأنه الظنية وأما ، لهم للأتباع الجازم 

اسااااس.سممس؛ا(سماخ10ْ
حجيةبداية تكون فى حجة الراشدين الخلفاء اتفاق بان القول على 

.به يستدل الذي قولهم 

لهمسة هذا أن ُيعلم لا أنه المات ق ، ٤١المادي قام ابن ذكر 

كمال، الحنفي الماهري الأصكندري السواسي عبدالحميد بن عبدالواحد ين محمد هو ( ١ ) 
ستةوفاته ، والفرائض والتفسم الأصول ق مشارك لآ عا ، الهمام بابن العروق الدين 

.وعترهما ، الهداية وشرح ، الفقه أصول ق التحرير له ، وثمانمائة وسسعين إحدى 
. ٠٢٦٤/١ الوص معجم ، ؟a/u yالذهب شذرات / يطر 

الحريرسر ، ٢٨١/٣^انمر)٢( 
)مسرالتحريرج؛؛^

لآعا الفهامة العلامة الإمام الدين شهاب الشافعي، القاهري العبادي قاسم بن أحمد هو )٤( 
حاشيةت له الحج، من عاندا اليوية المدينة ل وتسعمائة وتسمن أرع سنة وفاته فقيه، 



الأموازوؤ محذه،إا الله هم \لإسدلأ \_ افاف 

لعدمبمذا إلا تنم لر خلانتهم تحقق أن إذ ؛ انقراضهم نل — الخلفاء عي ب— 
فتحققت، منهم الواحد ولاية عند إلا الأربعة ائفاء بأمحم ذلك قبل العلم 
.عنهم اف رصي طالب أي بن علي وهو آخرهم .ممون 

الثالث؛ولا اكانى ولا الأول.نهم زمن ق يعلم فلم " : العادي يقول 
اجتمعما اساع انقراضهم نل يتاتى فلا الأمر أول مجن يعلم لر خلفاء كوهم إذ 

اساعهمتال عدم قا محذور ولا الثال نختار نقول لأنا ؛ الأربعة الخفاء عليه 
قوذلك انقراضهم نل يتأتى أنه على بعده، اتباعهم ويكفي انقراضهم، نل 
•٢ أ ظاهر هو كما نله من وافق نما فيه آخرهم زمن كل 

الإجماعهم أن على العادي كلام الورود نثر ق الثنقيهلي حمل وفد 
. ٢٢١" ظاهر وهو : الشقيهلي قال . علي خلافة ق إلا علمه يتصور 

يعلمولر يكن لم خلفاء أهم تحقيق أن العبادي إليه أومأ ما طهوره ووجه 
•وقوعه بمد كال علمه بل ، خلفاء باهمم قولهم يلزم حى الأمر أول من 

الخلفاءاتفاق حجية لفي المسدلون أوردْ ما على هذا بجاب وقد 
اتفاقهم.لتحقق مابقة كان معارضتهم بان ; لأقوالهم الصحابة بمهن بمعارضة 

.ق<سمم( رابه فول \ي\هدة: سلة 
وعمبكر أنجب اتفاق أن وهو المسألة ق رابع فول الأصولي؛ن بعض ذكر 

•ثمّحالمنهاجوءءّما على وحاشية شرحالورقات، على 
. ia/xمعجم ، ^ ^اr٣الذهب قدرات ينفلر/ 

.'االآياتاثتمآ/"آا')١( 

•آ/امأ الورود م )٢( 





وامءهصم؛( ضوالل0 اداسب،، افاواس 

والسنة.بالكاب الأحد 

دليلقام حخن الراشدين الخلفاء باتفاق والعمل الأخذ أن شاك ولا 
.بالدليل الأخذ من هو بل ، تقليدا يكن لر اعتباره 

غيرمن الغير بقول العمل هو الأصوليين عند التقليد أن تقرر لل أنه إذ 
٢حجة  نامفلما ، تقليدا دليلا باتباعه الدليل قام محا إل الرجوع يكن لر ١ 

الأخذوجوب وعلى ، ه رسول نول ونول اماع وجوب على الدليل 
اتباعوكذا ، للجممن ولا ه للبي لا تقليدا اباعهما يكن لر بالإجماع 

ا،لوجوبالدليل على لامتنادهم اختعمن عند تقليدا ليس الراشدين الحلفاء 

بلاموافقة يكون التقليد لأن ؛ تقليدا لا وحجة دليل فاتباعهم ، لأتباعهم 
.حجة

باتباعالأمر بأدلة مشروعيته على التقليد متبي بعض احتج لما ولذا 
الأئمةبعض القول هذا رد التقليد مجن اتباعهم أن باعتبار الراشدين الخلفاء 

.للدليل اتثاع هو بل ، تقليل أنه التسليم بعدم 
القاد.إرشاد j، والصنعاق الوسن، إعلام ل القيم ابن الفرق ئن وممن 
المروق:أبرز ومن 

فعلهالذي الوجه على الغئر فعل مثل فعلك حقيقته ل الافتداء أن — ١ 
.الحجةعلى الاطلاع دون فعله مثل فعل والتقليد فعله، الذي بالدليل 

.١ . »_YU الزوائد شرح الفوالد ١( 

'لفيأدب ، ٦ ص؛ الصريمان ، ٦ ص؛ للماجي الخدود / التملي تعريف ن وينفلو 
صأ7أالخول ، ٣٥"آ/• الييان شرحه مجع الخاجب ابن مختمر ، ١ صخْ والضي 

اضالكوكب رح ش، 



لأ>لسمه ءنه،أاوام0 )ضواللم اد\سبم س

.والسنة الكتاب اباع من هو تجم الاقتداء أن ~ ٢ 
.مقلدا ليس بالدليل والأخذ ، محنتهم اتباع على دل قد الحديث أن ٣— 

طريقتهمإذ ؛ والمة بالكتاب للأخذ متضمن هو بقولهم الأخذ أن ~ ٤ 
المقلدين.ق هذا يلزم ولا ، اناعها

همالراشدين الخلفاء باتساع بالأمر استدلالا بالتقليد ١لق١Jل^ن أن — ه 
مجندولهم من يقلدون بل ، يقلدولهم ولا بذلك لأمرهم لقولهم يستدلون 

.^٥٠؛ تقليد من منعوهم ئلر.ءا أئمتهم، أتباع أو أنمهم 
عنفيهم مجته علمنا يديهم والافتداء منتهم باتساع الأمر صح لما أنه ٦"" 

مجنكائنا غتره لقول ظهرت إذا السنة يدع أحد منهم يكن لآ إذ ، التقليد 
كان.

التقليدأن هو الأمجاس التفريق معتمد أن - أعلم واف - ل يظهر والذي 
فلا، اخنممن عند بذاته دليل هو الراشدين الخناء واتباع ، دليل بض اتاع 

.، ١ تقليدا يا الأخذ يكون 

قدكان وإن ~ مجهللقا التقليد .تكع القول نتائجه من ليس التفريق وهذا 
اليالأصولية بقوابطه التقليد مشروعية فالصحيح — بعض إليه مال 

. ٢٢١الجمهور نول وهو ، الأدلة عليها قامت 

الأحوذيتحئن ، ١ . ٦ - ١ ص-آ. الئاد إرشاد ، ٢ ٤ \/ا الوسن اعلأم / .طر ( ١) 
asIt

لابنانحصول ،  vrrlrالفصول إحكام ، ص7ْآ" الأصول مران / بملر )٢( 
العدة، الأحكام أصول ي الإحكام ،  t١٠١/• اللمع شرح ، ٦ • '/،٩ 

yyoli\ ، ا-كطاب لأف المهد.



صمووازوه\لال0 ضو الراسدااة اقاواس 

:التحقيق ز صا الراد وإنما 

مشروعيةعلى الراشدين الخلفاء اتباع بادلة الاستدلال جواز عدم ~ ١ 
التقلد

هوبل ، التقليد صور من الراشدين الخلفاء اتباع بأن التسليم عدم — ٢ 
وانمليل.للحجة اتباع 



ؤصمووام« ضوالك الإسبم \س \قاف 

\س\س.

الرياضحديث شرح وق الترمذي منن شرح ق الكثميري العلامة 
المرتبةوهذه ، المرملة الصالح إجراء ق مجازون الراشدين الخلفاء إن ت نال 

.، ١ التشريع رتبة ونحت الاجتهاد رتبة نوق 
الحكمت المرملة و١لصالح ; يقوله هنا المرملة يالصاغ مقصوده وأبان 

الالذي لهم الزائد الحق وهو ، الشارع مجن اعتبارها يثبت لر علة اعتبار على 
الالراشدين للخلفاء جائز وهدا I قال ولدا ، امحتهدين مجن غيرهم ممالكه 

.امحبمٍن""'
تدلحنيفة أي اثل ميعهن بأن المسألة عن الكلام الكشم؛ري وختم 

.، ٣١المرملة الصالح إجراء مساغ لهم أن على 
اكأْليظهرليالآئتومحل 

القول.هدا ق الكشميري يوافق من ~ عليه اطالعت فيما — أجد لر — ١ 
جمهورعن القمود هو كان إن ذكره الذي الرسالة المصلحة ضابط ٢~ 

الماغاعتبار نفي نول على إلا ، به لهم خصيصة تمت فليمت — به اإقاللين 
.الرّالةر،،

. ٦٩١٦الثدي الرف )١( 
. n'\/Yالثدي الرف )٢( 

.٦٩١٦الندي الرف )٣( 

وموسهم، دينهمحفظ من نمائه الحكيم الشارع قصد الي المعة عي الملحة )٤( 
•لهم ونوعقريم، 





ؤوا'لم« عض ضوالك ، U_U\اقاواس 

بمةلءا0.الراشرس اكاافا«  dnsiالء»؛ف( ايهوث مما<وة 
هل,ممقتضاْ العمل على الراشدون الخلماء اتفق إذا الضعيف الحديث 

؟به العمل على منهم الإطباق بمذا يتقوى 

قالسرخسي غر عليه يص أحدأ - عليه اطلعت فيما - أجد لر 
،٢ ر الراية نصب ق والزيلعي ، ا ل القاري عمدة ق والمي ، ، أ المبسوط 

ذلكقووهما م صعق فيهما لحدثن عرضوا ، ل الاعتبار ق والحازمي 
.بمما عنهم اف رصي الراشدين الخلفاء بعمل 

لامتد والغنيمة الفيء مة قلمسألة يعرض وهو السوط ق المرخى 
بسببوجوبه وأنكر ، . اس رسول لقرابة الخمس بعض صرف جواز على 

،حياي ق لهم الفري ذوي سهم " : قال الني. أن هايء أم بحديث القرابة 
ففد، شاذا كان وإن والحديث ت ذلك بعد قال ا ١ وذاتي بعد لهم وليس 

.ا/؛٢.السوط ١( 

.؟/إْوههالقاري عدة ٢( 

مبالراةل/ا^آ.٣( 

•الأعبارفياكاسخوافوخسالآثارا/'خ ٤( 
نقالالقري، ذوي مهم سأله يتهم الق رصي بكر أبا أتت فاطمة أن هانء أم حديث ْ( 

لهمولس ح؛ابي، ل لهم المري ذوي سهم ; يمول هؤ اف رسول سمعت ت بكر أم لها 
•٢^، بمد 

•ُتروك وم الكلي وفته ، رامي٠ بن إسحاق رواه  ٦٢٩®/العمال َىر ل نال 
.المهرة انحاف ن البوصحري صعقه كما 





حنموو\'م>اؤالله ض الإهاس ازفاواس 

مصطلحكتب مجن عليه اطلعت فيما — أجد لر حث للأحاديث التصحيح 
.محيا قال من ~ الحديث 

الأمشاسمخرج خرج والحازمي والزيلص وانمي السرخسي نول ولل 
يتقوىوميناْ الحديث مجضمون على اتفاقهم أن لا ، عليه اتفقوا الذي بعملهم 

ولاالحفية كتب ل - عليه اطلعت فيما - يقرر لر مما فهدا ، به الضعيف 

.الحديث مجمحهللح علماء عن فضلا غترهم 



ةو\م0 ص ضواللم الإشا)اا، ازفأواس 

سمابمةت

صه ا<ام0 الءك عل اار\سلس \كااه\؟ اهاف 

٠

علىالراشدين الخلفاء اتفاق وسر م أمر مشروعية ق الخلاف حمل إذا 

؟المشروعية عدم على دلل الترك على اتفاقهم فهل به، انمل وعدم ركه 
باتفاقفيه اختلف ما بعض مشروعية عدم على العلم أهل بعلض استدل 

٠تركه على الرائدين الخلفاء 
وشيخ، ٢ ١ والودي ، ا ل الجصاصى بكر أبو التيلن هؤلاء ومجن 

•رْ، الخنبلي والزركشي ، حجروابن ،  ٠١تيمية ابن الإسلام 
مةقق الخلاف أورد لما القرآن أحكام تفسيره ق الجصاص بكر أبو 

وأن، أسهم ستة على منها الأصل إن ت قال من هناك وأن ، الغنيمة خمس 
كانلو لأنه ؛ له معي لا القول هذا أن محن الكعة إل مصروفا كان اف مهم 

باستعمالالناس أول . اليي ب*د الخلفاء ولكانت ، متواترا الفل لورد ثابتا 

.٢٤٤القرآن؛/أحكام ١( 
ْ/يبملالمهذب شرح امحموع ٢( 
.rn'\/TTبجرعالفتاوى'٣( 
ذحاوارياا/'ا'ال؛(
.ا>مآ/؟؛ا لمسر شرحالزركشي ْ( 

أمالدين شمس الحيلي الصري الزركشي محي بن همداف بن محل م والزركثي 
وبينثنتقن منة وفاته أعيانه، وأحد الذهب ق الإمام ، العلامةالفقيه الشيح عبداس 

•ادر من قملة وفرح ادقي، محممر له ' وسعمائة 
•الولفن معحم ،  XYi/nالذهب شذرات ،  YYo/vالزاهرة الحوم / بمفلر 



٠ا ر ثابت غثر أنه علم عنهم ذلك يثبت ب فلما ، ذلك 
والفضةبالذهب اجد الموسائر الكعة تحلية نجريم على امتدل والروي 

الخلماءمن أحد عمله ولا سة فيه يرد لر بأنه ناديلها وتعليق سقفه تمويه و، 
.، ل ضلالة بدعة وكل بدعة فهو ، الراشدين 

أخذعند به المأمور المثعار فمر من قول الووي رد الهلالبين روضة وق 
ينقللر هذا بأن بلحيته كأخذه الشريعة ل ترد ل؛ الي الهيئات ببعض الجزية 

•الراشدين الخلفاء من أحد ولا ه، اسمب عن 
أصلاالوجه هذا على لها نعلم لا أولا الذكورة الهيئة هذه " : قال 

الأصحاببمهور ونال ، الجراسانيينرأصحابنا مجن ءلائفة ذكرها وإنما ، معتمدا

مردودةباطلة الهيثة هذه بأن فالصواب ، الديون كأخذ برفق الجزية تؤخذ 

فعلاراشدين الخلفاء من أحد ولا M اكي، أن ينقل ول( ، اخترعهامن على 
.، الجزية"١ أخذهم ُع منها شيء 

بعلمالدعاء مشروعية عدم على الباري فتح قا حجر ابن يستدل وكذلك 
،يفعله. ب ذلك بأن و١دهمد الإمام محواء القبلة مستقبل الصلاة مجن اللام 

.، ٤١بعده الخلفاء ولا 

طريقتهالخد حد إقامة بيان ق المختصر شرح ق الحبلي والزركشي 
لرذلك لأن ت قال يربمل ولا يمد ولا المختصر صاحب قول عند وآله 

.أحكامامآنأ/أأآ)١( 
.\لجذب شرح اتحوع )٢( 
.ا/ا-ا•؟ روضةالطاون.)٣( 

.الباري نتح )٤( 



هامه وام« ص >ضواللم \لهم\ساد>، ازفاواس 

.ا ر عنهم اف رصي اراثدين الخلفاء عن ينقل 
عدمعلى الترك على الراشدين الخلفاء باتفاق الاستدلال كثر وقد 

العقديةأم الفقهية المائل ق سواء تيمية ابن الإسلام شيخ عند المشروعية 
البدع.أهل على والرد 

هتركه ما " وهي المقام هذا ق قاعدة الورانية القواعد كتابه ق يذكر 
الحلفاءولفعله ، فيه أذن أو لفعله مشروعا كان لو أنه يع العبادات جنس مجن 

.، ١ وضلالة بدعة فعله بأن القهير فيحب ، والصحابة بعده 
تردفقد ، الصحابة عامة بل الخلفاء بما يخص م القاعدة أن يخفى ولا 

.جميعا الصحابة اتفاق على 

.الراشدين الخلفاء تحديد ق منها وأدق 

أهلعند اشتهر محا والبدعة بقوله البدعة الإسلام شيخ عرف وقد 
.، ٣١" الراشدون الخلفاء عليه كان وما والمة، للكتاب مخالفتها المة 

البدع،مجن فانه الراشدين الخلفاء وفعل قول خالف ما بأن نامحلقا فيكون 
.، ٤١بدعة يكون لا إنكار غ؛ر مجن عهدهم ل يفعل مجا أن ومجفهما 

عدمعلى الراشدين الخلفاء بترك تيمية ابن استدلال أمثلة وس 
المشروعية:

،الأمومان على إعادة ولا يعيد فانه ، جنابته ناسيا الإمام صلى إذا ~ ١ 

•شرحالزركثي^ا،ئا)أ(
.١ . ص!- الفقهية الورانية القواعد )٢( 

.٦ صرآ. المرية النماوى مختصر ( ١٢)

.ا/ههابل الضار )٤( 



أممحنمووامء}؛ الأ،0 )ض ام\سبم \س اةل\ف 

مبالناس صالوا ناقم ، الراشدين الخاماء منة مضت وبذلك I تنمية ابن قال 
. ٢١١أعالم"واف بالإعادة الماس أمروا ولر ، فأعادواالصلاة بعد الجنابة رأوا 

بدعةإنه وقال ، لحاجة كان إن فيه الخلاف يثن الإمام وراء اكلخ ٢" 
الصوتورغ والمكيحر المبلغ يكن إ بأنه لدلك وامتدل ، الحاجة عدم عند 

ا.... خالقاته عها على ولا ، ه اذ رمول عهد على والتاليم بالمحميد 
يدموالفرح المرور وخعانر والفرح الخزن شعائر ببدعية أفي ٣" 
.، ١ الراشدون خالفاؤْ ولا ، نه يلر . اليي بأن عاشوراء 

بماالصلاة ونحرى . البي بما صلى الي لابم١ع ومافر تفصد فيمن ~ ٤ 
بابمن فيها صلى وإنما ، فيها الصلاة على الحث M الني عن يرد ل( مما 

سنةمن ليس هدا وتحري ، البدع مجن هذا أن تيمية ابن أبان فقد ، ا،لواففة 
.ا ١ ابتدع مما هو بل ، الراشدين الخلفاء 

صربمن بماحبه ومجا والجنازة والقتال الذكر ق الأصوات رغ — ٥ 
علىتعرف تكن لر أنه لذلك مستدلا بدعة أنه ورأى تيمية ابن أنكره الدفوف 

/١ السالمان أمراء من بعدهم من ولا الراشدين، الخلفاء عهد 
؛الاق إف أخلص تقدم ما تأمل وعند 

.٣٦٩/٢٣الفتاوى بحموع )١( 
..؛بحموعاكاوى'اآ/•)٢( 
. ٣١>،y/.الفتاوى بحموع )٣( 
.الشم اتضاءالصراط )٤( 

.\/ف٢١٥ الكري على الرد / وينثلر 
ا/ه'ام.الأّطامة )٥( 



جمؤ محنمووام0 اللم ض الاسبم ائو\س 

كنلر وإن الترك على الخلفاء باتفاق المشروعية بنفي الأّتدلأل أن ١- 
ومنامحققين الأئمة منهج هو إنه إلا ~ اعلم فيما — علمية كمسألة موصلا 

تيميةوابن والنووي الخماص بكر أبو ~ منهم تقدم وكما ، الذاهب شى 

•- حجر وابن 

تركهعلى أجمعوا ما ببدعية والقول المشروعية بعدم القول أن ٢" 
تأمور ثلاثة مصدره 

•جلي داصح أم وهذا ، . امح، عن برد ب أنه • الأيل 
هوبل ، فعلوا ما بفعل محصورا ليس منتهم بات؛اع الأم أن • والثائ 

.تركوا ما ترك سنتهم ق ليدخل أوسع 
ياتباعالأمر ربط مجن سارية بن العرباض حديث ق جاء مجا ت واكالث 

ومحنةني بفعليكم البدعة عن بالنهى الراشدين خلفائه ومنة . محسنته 
بدعةكل فان ، الأمور ومحدثات وإياكم بالنواجذ عليها عضوا المهديتن الخفاء 
٠البدعق هو محالفتهم وأن ، ومحنتهم محنته بيني العلاقة قافاي ٠ ضلالة 

الراشدونالخفاء اتفق مجا مشروعية لعدم يستدل تيمية ابن كان ولذلك 

لتركوا ما لبدعية به وبمنيلون بل ، الحديث بمذا تركه على 

. rA^I\المتمم الصراٍل امحقاء ،  ٣١ْآ/. الفتاوى مجموع يطر.ئلأ/ 



\لأ>لامصنمووامءه \Ua  ٠٥\لإشبم الخلفا< انفاق 

:um_d3psi\

عداس؟.اكهاو\لراسوس اهاف \م 

يكونلا النسخ أن القليل إلا فيه بخالق لر الأصولمن جمهور عند القرر 
،، والإ-بجاعرالمخ يصح لا ولذلك ، بعدهيصح لا الوحي نزول وقت إلا 

م.الصحاف فول ولا ، ٢٢١القياس ولا 

عنوورد ، ;ه ينخ ولا ينخ لا الإجماع أل على اللدام س الأصولن جمهرر )١( 
■محالفتهم المري الحسان واو أبان بن عنى 

سر، صآ*أآ الأدلة ص ،  ١٥١-آ/آ■ الكاق شرحه مع الرئوي أصول / يْلر 
الورودم ،  irvixوالقوي الردود ، ا/ْ-اإ الفصول إحكام ، ■؟.u/t■التحرير 
Tixis  ، اخصول ،  ٤٩أ/.اللمع شرحroilr  ، انحبمل البحرxaIi \ ،العدة
ax\It  ، الفحول إرشاد ،  ٣٣آ/.الروضة مختصر شرح ،  ٤٠ا/.المردةwaIx

.صآ'ا-االسائل إجابة ،

وحكينة، والالكتاب من الص يتسخ لا القياس أن على الذاهب جمح من الجمهور )٢( 
•جوازه دالجزوي ^، ١١٧١^عن 

•الحفي دون الجلي بالقياس الخ جواز مريح لابن ونسب 

•الجواز ءدم على الإجماع الرازي ونقل 
٠ا،لخالفين لبعهس نمب، ما عليه ويشكل 

المرة،  roAirانحصول ،  tr!>l\الفصول إذكام ، صآ0"االأنوار إفاضة / ينظر 
 iVX_ ، العدةAVilr  ، الا> روضة^XTXI  ، ٨٢أا/ا الفحول إرشاد .

١لمحابيبقول بالخ القول الطب أي والقاضي منصور، أي للأّتاذ كثي ب )٣( 
الخ.إنات على بقرله الاستدلال فضلا ذاته 

اخٍ،طالحر ،  orxlxالفقه أصول )، اللخيص ،  ivrl)الفصول إحكام / يتفلر 
.؛/أْا



محلمأوازوهاللم ض ، U_U\اس س

الأحكاماستخراج ي والفقهاء الأحاديث شراح لكلام التسع عند أنه غ؛ر 
إثباتي أرا الراشدين الخلفاء لاتفاق أن إل تهم كئتر مل أن أجد لأدلة اص 

ولكن، لالنسخ أو الناسخ هو اتفاقهم لأن ليس ، نفيه أو ، النسخ 
بحتحونكما خه نعدم على بالدليل العمل على الخفاء باتفاق بحتحون 

.نسخهعلى يه العمل عدم على باتفاقهم 

:ومنهم كتتر العلماء وهولاع 

نواب، ، ١ دالر عبن واب، ٢ ل عن—اض القاصي ت السنة شراح من 
،، ٧١شوكاق وال، ، ٦١والعراقي ، ار حجر وابن ، ، ٤١والعيي ا، رجبل 
١،،ر اي ومغلهن، ، ٩١يم القن وابآص، اد والزرن

.٢٢٥و  ٢٢ ٧١انمد لقض لأبن الإحكام إحكام )١( 
.؟/ً.٢ المهيد ، ١ ا/ْ'\ الأسذكار )٢( 

.٣٧٦/١رعب لأبن اص نع )٣( 
.٢٩أ■/•القاري عمدن )٤( 
.ذحالاريآ/ْم>ا)د( 
-tاكريب >ح )٦(  .t/t .

أمالدين دل ' ١^١^، الح-ئن بن تمدالدحم المضل أي الخاظ بن خمد أم 
تصنة وغاتي ، اصول محقق فقيه محدث إمام ، المنون ق بارع حافظ ، زرعة 

•وغ؛رهما التحصل وتحفة الخوامع، جع شرح • وثمانمائة،وله وعثرين 
.١  wrivالذهب ثيران ، ا/آ-ا*االصاق النهل / يتفلو 

.نزالأوٍلارآ/خأ)٧( 
.٩ ا/. الوًلا على شرح )٨( 
.داود ش سن حاشية )٩( 

.\إ0لأ1 ماجه ابن منن شرح ١( • ) 



\V>؛^fوازوه محنم؛( \للْ ض اس اقاق 

.، ٢٧٠٢٥٧، ا١٧وافركفور
وابن، سمتة وابن ، ا ١ ٧^^، ، ، لالمنذر ابن : الفقهاء ومن 

الثمري المالكي والأزهري ، ٢ ر الهنالب كفاية صاحب المالكي جمريل 
.ا ١ الإرادات منتهى شرح ق والهوتي ، انمانىل٧، 

اتفاقأن يرى أنه على مجالك روايات بعض الوؤلآ شراح حمل وقد 

منُؤرخ الدين، علاء الخمي المصري الكحري عداف بن قلج بن هو ومحغلطاي 
شرح! له،ومتون وئتتان سعمائة سنة وفاته ، بالأنساب عارف ، الأحاديث حفاظ 

•ماجه ابن سنن وشرح ، الخاري صحح 
. ٧٢٧/ْالأعلام ، ١ ١ ا"/ا الكامنة الدرر / بمظر 

.\"/o الأحوذي تحفة )١( 
.آ/هأالمد التعليق )٢( 

أبوالهتدي اللكوي الأنصاري عجدالخليم محمد ين عبدالخي بن محمد م واللكتري 
وثلاثمائةأربع سه وفاته ، الحنفية فقهاء ومحن ، والتراحم بالحديث عالر ، الحنان 

والتعديلالجرح ق والتكميل والرفع ، الحنفية تراجم ن الهية الفرائد : له ، وألف 
■ومرهما 

.١  AU/nالإعلام ،  vya/yوالأس الفهارس /فهرس يفلر 
.الأوسط)٣( 

ال>روقخ/7ا"لأنوار )٤( 
.٣٤ا/.العمدة شرح )ه( 
. ٥٢ i/Yالطالب كفاية )٦( 
.اكرالاانيا/مها•)٧( 
 )A( الإرادات محنتهى شرحYTi/Y.



محلمووازوهاللم ص ١راشu، اس امحاف 

, ٢١١منسوخ أنه على دليل بالدليل العمل ترك على الراشدين الخلفاء 
لماالنار، مست مما الوضوء ترك باب ز الموؤلآ ق مالك الإمام أن ذلك 

بعدمالخلفاء عن الروايات بعض ساق الوضوء عدم وأدلة الوضوء أدلة ذكر 
•ا أ وصوئهم 

عملأن مومحلته ق النامحلر — مالكا يعي — أعلم ت معلقا عبدالبر ابن قال 
وأنمنسوخ، أته على دليل النار مست مما الوضوء بترك الراشدين الخلفاء 

.، ٣١له"ا،لوجبة للأتار لأسخة بذلك الواردة الأئار 

:وهي الذ رحمه للزهري هذا ل لخليفة المهيد ق عبدالنو ابن ذكر كما 
الخلفاءعليه اتفق ما مخالفا الناسخ هو النار مجت مما الوضوء أن ذهب أنه 

الزهريفيه غالخل مما وهذا " : عبدالم ابن فقال ، الوضوء ترك محن الراشدون 

.، ٤١"علمه معة مجع 
يخفىكيف ت بالسؤال نامحلروْ قد الزهري أصحاب أن عبدالتر ابن وذكر 

؟الراشدين الحلفاء على الناسخ 

يذهبكيف ت فقالوا ذلك ؤ، أصحابه تامحنره وفل ت عبدالبر ابن قال 

إ؟ الراصدون الخلفاء وهم ، وعلي وعثمان وعمر بكر أي على الناسخ 
.، روخه ومجنالحديث ناسخ يعرفوا أن الفقهاء أعيا ; قال بأن فأجابمم 

.آا/7ْ'آالمهد ، \ا0\\■ الأسذكار / بمفر )١( 

.الوط1صمآْ )٢( 

.\اه\\■ الأسذكار )٣( 
. rfr/rالمهد )٤( 

. rrylrالمهد )٥( 



١١وازوحمم ضوالله \لإسبم \س \لفاف 

منالدليل بترك العمل على الراشدين الخلفاء اتفاق بأن القول نرر كما 

الناسخق العلماء بعض النسخ عدم قرينة به العمل وأن ، نسخه قرائن 
٢سلام بن القاسم اس عبيد أبو فعل كما ، والمنوح  وابن، ٠ ر والنحاس ، ١

٠رأآ والخازص رم، شاهن 
،المالة ق الأدلة تعارض عند بعضلكية أن رأيت ما لهناثق ومن 

بفعلهميرجحون فاهم القولن أحد بأدلة العمل على الراشدين الحلفاء واتفاق 

بأنذلك وعللوا ، هؤ لفعله موافقتهم مع . فعله دون عنهم اس اس رصي 
.٢ ١ فعلهم دون النخ إليه يمملرق لام والالصلاة عليه فعله 

بخلافالغوة زمن ق ضخ الفعلية المنة أن على عندهم بق ذلك ولعل 
٠ضخ فلا التبوة زمن يعد فهو الراشدين الخلفاء اتفاق 

الراشدينالحكاء اتفاق أن — أعلم واف ~ يظهر فإنه تقدم ما كل وبعد 
•النسخ على يدل دليل ولكنه ، به المخ يصح دليلا ليس فعل أو فول على 

عدمعلى دليل فاتفافهم الأقوال من به العمل أو به اإقولا على اتفقوا لما 
.القول أدلة نخ 

دعوىصحة على دليل فاتفالهم به العمل وعدم تركه على انفقوا ومجا 

.صأ"7آوآأ-ا والنوح اوأ.خ )١( 

• ١٢٧ص للنحاس والنسوخ الناصخ )٢( 
مو ، ٥/٦الأحوذي نحفة ن والباركفوري ،  ٦٨/٩الأوطار نيل ق اإشوكاني إليه نسبه )٣( 

٠ومنموخه الحديث ناسخ كتابه من مظنته فير أجد 
.٢ الحديث في والتسوخ اواسخ ي الاعتبار )٤( 
. ٠٢ i/rرباق الطالب كفاية ، ٦ْ ١٣/١^ اكر / يطر )٠( 



محنمووا"ملاو\لأ>لامضواللم الاسبم اس اقاف 

للدليل.المخ 

يطقأن يجوز لا أنه من المنير ابن إليه أومأ مجا هو ذلك على الدليل ولعل 
أو، منموخ وهو بدليل العمل على وأعلمها الأمة أبر وهم الأربعة الخلفاء 
.را، عندهم لمخه إلا بدليل العمل يتركوا 

:تقدم لما الأمئلة ومن 
الخلافرب ابن ذكر الختان الحان ص إذا ; الغل مسالة ل ١- 

;قال م الغل إيجاب الأربعة الخلفاء عن وروى ، وعدمه وجوبه على والأدلة 
بعضهمأن مع ذلك على أجمعوا قد عنهم الله رصي الراشدون الخلفاء فهؤلاء 

لمامنسوخ ذلك خالف ما أن علموا أهم فلولا ، خلافه ه اليي عن روى 
•رأ؟؛ ق المح، من سمعوا ما خالفوا 

عنورد المنير.*يا ابن استدل النار مسست مما الوضوء مسالة وق ٢" 

تركه اف رمول من الأمرين آخر كان قوله من ه عبداف بن جابر 
هيالرخصة أن على والدليل ; قائلا عقب ،ثم لالنار محت مما الوضوء 

.ل/ْبآآالذر لأبن ؛ن>/الأوط )١( 
ذحابريلأتنربل/أ^.)٢( 
(،١٨)حء ١ ٠ /٨ ١ النار ت غم مما الوضوء ترك باب ~ الهلهارة كتاب ~ التسالي رواه )٣( 

.١( )ح٨٨ ١ ٤ /٧ ١ ذلك نح - الطهارة كتاب — الكرى المس وق 
١(.)حأا؟ ١ • ا/• المار ت مما الوضوء ترك ل باب ~ الهلهارة كتاب - داود وأبو 
صحيح.ناده إٌت الألاني وقال 
ذكر— الطهارة كتاب — يالمان ابن بترتيب الصحيح ي كما صّعءبح4 ق حيان وابن 

الإبللحوم من بالوضوء هؤ لأمحرْ ناسح أنه العلم صتاعأ ن السحر غم يوهم قد خم 





جمه حنمأوام0 ضواللم \داسإا، \س \لفاف 

عننمه بصحة تشهد ذلك على نسابرهمم ه البي ؛*د يمكن لا النسخ كان 
يعدهالقاعد إمامة 

؛.١١"الأقاويل.... أقوى وهده " : ض القاصي نال 
قالخلاف القيم ابن ذكر I ، لالمخابرة مشروعية مسالة ق — ٤ 

الخلفاءعن اروي وساق هدا ل ايعارصة الأدلة وذكر ، وعدمه مجشروعتهأ 
بهعمل قد مشهور صحيح أمجر وهدا ; ذلك بعا> قال م ، شروعيته مق 

م، ماتوا حى بعده من الراشدون خلفاؤه م ، مات حى ه الذ رمول 
بهوعمل ، يه عملوا حى بيت أهل بالمدينة يق لر و ، بعدهم مجن أهلوهم 
لاستمرارمنسوخا يكون أن يتحيل هدا ومثل ، بعده مجن هؤ الم أزواج 
خلفاثهعمل استمرار وكيلك ، الق نبضه أن إل ه الم س يه العمل 

.٢ ل انحال أمحل مجن هذا فنسخ ، به الراصدين 
الماليةالعقوبات ق الخلاف الخكمية الهلرق كتابه ق القيم ابن عرض ٥— 

عدمعلى مستدلا وردما منسوخة بالمال العقوبة إن قال مجن مقولة ذكر و، 

.الضعفاء 

علىيدل خاص خم ذكر - يلمان ابن بترمحب انمحتح ي كما صحيحه ي حان وابن 
ّ tvsloفضيلة لا غريضة الأمر ان،ذا 

■ I-.y/tالقريب >ح )١( 
مزرعياصاحيا ص الأرض يأخذ ان •' تابت بن زد ومرها الزارعآ ؛ اد؛ءاترة )٢( 

•ربع أو ثلمث أو بنصف 
.ْ/\اأالكبير الحاوي ،  ٥٨١ْ/الغي / يطر 

.١ ؟/٦٨ داود أو سن على القيم ابن حاشا )٣( 



f^>V\ه وام« عص اللم الإسد>،)م ائو\س 

.ليضها الرافدين الخلفاء بفعل النسخ 
يعدعنهم الق رصي الصحابة وأكابر الراشدين الحلفاء وفعل I قال 
.ا ١ . ,نسخها لدعوى مهلل موته. 

لاتفاقأن نشت \غققذن الأئمة هؤلاء ومن الفقهية المملسفات فهده 
اتفقواما نسح وموت ، به عملوا ما مشروعية يقاء ق أيرا الراشدين الخلفاء 

الإمامأن مجن المالكية بعض ناله مجا غير التطبيق دائرة ق كله وهو ، تركه على 
٠تقدم كما الموطأ ل إرادته إل أومأ مالائا 

٠_AA'V الحكمية الطرق 







و\موؤسمم  oUl>هتي \لإسد،، انفلإاس 

•را، أكابرهم رواية 
الخلفاءرواية على أكابرهم رواية ترجيح مى المسألة بعضهم وعكس 

• ٢٢^الراشدين 
وهو، والأعلم والأفقه الفقيه برواية يرجح الأصوليتن "مهور أن كما 

،، ٦١والحنابلة ، ، ٠١والثانمة ، ، ٤١والمالكية ، ، ٢١الحفية خماهير قول 
الصحابةأفقه هم الأربعة الراشدين الخلفاء أن ريب ولا شك ولا ، ، وغ؛رهمر 
•وأعلمهم 

إسحاقأبو فعل كما لليي. الأقرب رواية الأصولمن بعض ورجح 

.iاy^^ ^ \مي اض ج ط )١( 
المختمر،  ٤٤الولغاية 'ضح ،  ٤١٠٧،//التحرير شرح التمم / عثلأ ينفلر )٢( 

.١ ٦ ص٩ اللحام لأبن الفقه صول أن 
Mnr/rالتحرير سر )٣( 

الوصولمفتاح ،  ٤٦ص؟ الفصول تشح شرح ، صآ7ا الوصول تقريب / ينظر )٤( 
.ه/مآآْ ،رغعالقاب ص-اآا'

٢أ/ا'ا، الأحكام أصول ن الإحكام ، ٤ ١ ْ/ْ امحمول ، ٦ْ ٨/٢اللمع شرح / يظر )٥( 
انملالحر ،  y-[rlyالتحمل ،  ٦٧ص• الهامع المث، ، \< AU/xالول اية غ، 
\yorl .

٤»_Ai السؤل غاية شرح \<\، rlrالروضة مختمر شرح ، ٢ ■ أ/أ المهد / يظر )٦( 
مدم،إل المدخل ، ٤ ١  oV/aالتحرير شرح التمخر ، ل/ٌْا1 الن؛ر الكوك، رح ش، 

.١ ٦ ص{، اللحام لابن الفقه أصول ق المختصر ،  ٣٩٧ص احمد الاعام 
،الحدين، ل والمنسوخ الاّخ ؤ الامحار ،  noo/xالراوي 'درب / ينظر )٧( 

.الفحول إرشاد 









ءنه،إاوامءؤضو\للْ الماس)،، اس س

•غئرهم رواية من الظن ق أقوى 
اقترنمى أنه فيه غالضابط كثئرة الترجيح وتفاصيل ت اللحام ابن قال 

أوعقلية قرينة أو ، خاص أو عام اصطلاحي أو ، نقلي أمر الطرفن بأحد 
.،أبه رجح الظن زيادة ذلك وأفاد ، حالية أو لفظية 

،اتفاقهم حال فكيف بعضهم أو أحدهم رواية ؤا متحققة الظن غلبة بل 
•اول باب من م بل 

الركوععند اليدين رفع بأحاديث للمسالة ١لأصوإي^ن بعض مثل وند 
ألات قال أنه ه عود مبن عمداس حديث ق جاء فقد ، المجود وعند 

،،أمرة إلا يديه يرفع وع فصلى • فال ؟ هق اس رمول صلاة بكم أصلي 
افتتحإذا يديه يرفع كان أنه على يدل ما كلهم الراشدون الخلفاء روى بينما 

٧٢٠الغغه أصول j المختصر )١(  ١  ٠٢٥.

•١( )حا"آ• ذلك ترك باب - الملة كتاب - ائي الترواْ )٢( 
)حْئا■(. ٦٣١)!ذلك ترك j الرخصة باب - الممليق ■محاب - الكرى المن وؤ، 

ا/'آآاوأا'االركوع محي الرفبر يذكر ل؛ من باب - الصلاة كاب - داود وأبو 

•٤آ/ الركوع عند الدين رنع ن حاء محا باب — الصلاة أبواب كتاب — والترمذي 
٢٠٧٥.)

•حن حديث ; وقال 

.صحيح ; الألاني وقال 
.( ١٣•)ءأ  ٣٤ا/. الركوع j انمل باب - الصلاة كتاب - والدارمحي 
.( ٢٢٩)حا'أ  ٣٤٢ْ/افد وأحمدي 
.٢ ا/ا٤ الكبير٧ العجم ق واإءل^راني 



ااا>همحنمووانروؤ \لك م اد\سبم اقاواس 

الرواياتهذه رجحوا فقد ، الركوع من رأسه رفع وإذا ركع وإذا ه صلاته 
.، ١ وغيرهم الأربعة الخلفاء رواية من لكوها 

.اممه رسول عن روايتها على انفق ستة نعلم لا ت الحاكم الإمام قال 
منبعدهم فمن بالجنة الله. رسول لهم سهد الذين العشرة م الأربعة الخلفاء 

. ٧١'ا السنة هذه غ؛ر الشاسعة اللأي ل مرنهم على الصحابة أكابر 
•، ٠١العراقي والرين ، ، ٤١منيم وابن ، ، ٣١الثهقى ووافقه 

ثه/1التمرة شرح ،  ٢٧ص.والإبماح الشد ، آ/أأأ الماح الشذا / ينفر )١( 
. yrtirالأنكار توضح ، i •؟/ا انمث نتح ،  ١

.\ا\-\أ\ لغلطاي ماجه ابن ص ،شرح \/آ-آأالتترب >ح )٢( 
.١ \ا\'\'أ سلاي ماجه ابن ض شرح )٣( 
. ٢٢آ/• اياري فتح )٤( 
. ٢٢ ١/٢التترب طرح شرحه مع الأساسي مرب )٥( 



همحنميأوام)ا ( ١٥١يم \لإشاإ،، اس افاف 

Jil iUkiO  الفصيلمتعلمق؛هدا

ص:اساث 
علىغيرهم على الراشدين الخلفاء رواية تقدم ق الخلاف يعضهم بى 

؟لا أم حجة هل إ-جاعهم ق الخلاف 
. ٢١١" به شبيه نهو عليه بيا يكن ل؛ فان " : الخلوق نال 

منأمهل الترجيح باب أن الأصولمن عند تمرر مجا هذا على ويشكل 
الاستدلاليصح لر ولو بعضهم عند بدليل يرجح ففد ، ابتداء الاستدلال باب 

.سهمبه 

ا1ت1نيق:ائساث 
أكابربرواية الترجيح بئن العلاقة الروضة مختمر ثرح ق اإْلوفي نفى 

بروايةالترجيح بأن ذلك وعلل ، الأربعة الخلفاء برواية والترجتح الصحابة 
.٢ ر الأربعة الحلفاء رواية بخلاف ممللقا لاJمحلأف محتملة الأكابر 

روايةتقدم ق الخلاف باحتمال قصد ما القلوق أن أجد التأمل وعند 
؟لا أم تقدم هل الأصول الخلاف الصحابة أكابر 

أنقيل لو م الكر، ضابط ق حلاف محل الصحابة أكابر أن قصد وإنما 
مجنبعضهم ل خلاف محل أيضا فهي الملازمة أو الحفظ أو العمر ق ال؛ك>ر 
لكتبالأكابر لمعرفة الطوق أحال وليلك ، عليه وأولويته نمره تقديمه حيث 

الهلبقات.

.اتفاق محل منضبط الأربعة الخلفاء وصابهل 

.روضة مختصر شرح )١( 
. ٦٩٧/٣روضة محصر شرح )٢( 





امؤ كنمأو\م0 ضواللم ، UUUU\اس اةلاف 

يقولهالقول تقرير يعد التحرير تسير صاحب عنه أبان فقد ت الحنفية أعا 
اسرضوان وعالي وعثمان وعمر بكر أبو الراشدون الخلفاء به عمل ما و ؛

.،١١س"ليس على.ا يرجح عليهم 
ماعلم وإن حى به يرجح الدليلتن أحد على الخلفاء اتفاق مجرد أن فأبان 

بخالقهم.

متدلن، مالك قول عليه ا،لوءلأ شراح بعض حمل ففد •' المالكية وأما 
ذكرم ، بعدمه و١لق١ئاJين ، النار مت ما عن بالوضوء القانلن دليل عرض أنه 
أحديرجح أنه على الشراح فحمله ، يتوصوا ب أمحم الحللياء عن ورد مجا 

الرائديزرم.الخلفاء بفعل اكُارضين 
مجدهبيقرر وهو الجويي الإمام عن العلائي نقل ففد ت الشافعية وأما 

الصحابةاختلف إذا ; — الشافعي يعي — أقواله بعض ق وقال ؛ الشافعي 
.، ١٢١أول الخلفاء بقول فالتمك 

قولن،على الصحابة اختلفت إذا قوله كح ابن عن الزركشي ونقل 
إلبمار ; موضع ق الشافعي فقال الفرضن أحد مع الأربعة الخلفاء وكان 

ثواعد، آ/\<.٧ الروضة مختصر ثرح ، ٦ ١ ردة الم، ١ •  rn/vالا> وضة ر، 
، ١٦١٢مفلح؛/لأبن الفته أصول ، •٧ • النم؛/ الكوكب ثرح ، صرآ٩ الأصول 

نالخصر ،  ٤٦ ١٦اA التحرير شرح التعم ، صلْأوْْل الول غاية شرح 
.١ ٧ ١ ص اللحام لابن الفته أصول 

.التحرير سر )١( 

. ٧٧١انمي اس الزرقاني\/او،شرح )٢( 
.مفكه ن أجيم ولر اليرهان ل الجويي به ون ٣٦'/،الإصابة إبمال )٣( 





f^>y\و\موه ض ضوالك \)\س اس افاق 

٢.الأظهرر هي أها أيان أنه غر أحمد الإمام عن رواية أنه ذكر والطوق 
•، ١ إمامنا عن ١لروايتين أصح I اللحام ابن وقال 
كلاممقتضى وير ، أ؛، القيم وابن ، ٢ ر تيمية ابن رجحه الذي وهو 

.ا١ السائل إجابة ل ١لصتعاني به رجح كما ، ٢ ر الجويي 
.، لللرماوي ااصن<ااني به ون، ،ألجمع القول همذا الجار ابن ونسب 

اختلفتإذا " تقال أنه اليهقي عنه حكاه كما الدارمي الإمام نول وهو 
الراشدونلنلهاء ا-به عمل ما إل نظرنا منها الراجح محن الباب،ولر أحاديث 

•، لالجامح، أحد به فرجحنا ه، الييا بعد 

روضةمحمر شرح 

• ١٧١ص الغقه أصول ؤ، الخنصر 
. riv/vYالفتاوى صرع ، ٢ • v/؛، و ٠ . y/، و  ٣٤ا/• انمدة نرح 
.او'أا ١٩المؤتمن؛/اعلأم 

.\ yrlyالفقه أمحول ي التلخبمى 

■ائلم،ا'آ؛إجابأال
.٧ • • / أ المنير الكوكب شرح 
اللامّبل 

.الحديث شروح كتب ن ورد هكذا 
شرح، الأحوذي تحفة ، انمود عويء ،  ٣١ا/ا ازري نح / ؛نفلر 

. ٧٨/١محل الأمام لموطأ المحي التعليق ، ٩ ا/ا الوؤلآ على الزرن١ني 
,الأربعة الخلفاء عليه اتفق لما الدارمى ترجيح ل مستقيم النص بمذا وهو 
بناي، عشيعي ~ صعيد أبو قال نصه ١ ا/يه للبيهقي الكرى نن الق الذي أن غر 

،غيها اختلف ند — ايار مست، مما الوصوء أحاديث، يعي — الأحاديث، غهذْ — سعيد 



ؤصمأوام« اللم هم اراسبم \س _

الخلفاءبه العمل أو القول على اتفق الذي للدليل بالترجيح والقول 
-بجعهمعد الأحاديث وشراح الفقهاء من كثير لمنهج المتضمن هو الراقدون 

.ائل المق المممارصة لأدلة اض 
،؛١، المرحسي : الفقهاء من الراشدين الخلفاء باتفاق رجح وممن 

•الحنفية من ، ١ والكاماق ، ؛ ٤١نجم وابن ، ، ٣١عابدين وابن ، ؛ ٢١وازيلعي 

.المالكيةس ، ٨١عدالمر وابن ، ، ٧١والفراق ، ، ٦١اشرو١نى زد ش وابن 

نحكمبض سان منها والمنوح الناصخ على شف يلم ، منهاوالأخر الأول ق واختلف 
أصحابمن والأعلام الراشدون الخلفاء عف اجتهع مجا إل ينقلونا ، مرام ما دون به 

عنالرخصة فيه يروى الذي بالحديث فيه الرخصة ل بإجماعهم فأخلوا ، ء الق رمحول 
.قو"الم 
الصحابةاتفاق إرادة فوله ٠لا٠ر لأن ؛ لهالقول سة صحة ل يظهر لا النص وبمذا 
.جميعا

. ١٨/١السوط.١( 

. ٢١ا/ا'الحقائق سن ٢( 

.١ أ/و٤ عابدين ابن حاشية ٣( 
. vr'/rالراتق البحر ٤( 

,ما/أ بداغالمحناغ ٥( 
•هزارمحالة٦( 

..ا/وأاالذخ؛ُة7(

.ْ/أح الامحتذكار ٨( 



الأموازوة حمم الله هض اداسبم اس ١^٥ 

،والرّرل، ، روالماوردي ، ، ٢١الأنصاري زكريا وأي( ، ، ١١والنووي 
الثانمة.من 

من، رالمختصر شرح ق والرركشي ، ، ٦١قدامة وابن ، ار مفلح وابن 
الخنابلة,

بهرجح • المتعارضة للأحاديث جعهم عند السنة شروح ؤ، اخدثئن ومن 
والعظما، ر والمحي ، ، ر حجر وابن ، ، العتدرينق وابن ، ، ٨١عيالي ابن 

.، ١٠١واكعاني ، ، ١٤١، ، ١٣١والاركفورى ، ، ١٢١
الحديثمشكل أبواب ق الحديث محبمهللح كتب ق انحدبن مجن وكثئر 

.أا\<0 الهدب شرح امحرع ١( 
.ا/0ْالطالب \(أّنى 

.U/>، امر اuوي ٣( 
ماةامحاجا/'ا.ْ.؛(
iT>،/\''الفروع ٥( 
.0ا\خ0 ايني ٦( 
.r<\Y/r•الحمم شرح ٧( 
 )A سد\rvvlsy .

■شرحالأربم؛نالوويآصْآ ٩( 
.\/؛A • الباري نتح ( ١• 
. YA'\/oالقاري عمدة ( ١١ 

.ا/ما'\أانمود عون ( ١٢

. rwlvالأحوذي تحفة ( ١٣
. ٣٠محمدالإمام موطأ انمحدعلى اسق ( ٤١ 

. ٣٠م/آ■ اللام ّل ( ١٥



>،^١٨ه و\'م>ا محلهم( ضوالل0 ال/اشلبم \_ الف\ف 

.الراشدين الخلفاء باتفاق الترجيح على ينمون 
،، ااراوي١ تدريب ق والسيوطي ، ا ل الفياح الشذا ق الأناسي ومنهم 

،الأعشارق والخز»ي ، ، ٣١والتذكرة التصرة شرح ق العواقي والحافظ 
,لْ، التحديث قواعد ق والقاسمي 

لمهجهمالمتسع فان ، بنصها المسالة يذكر لر الأصولمحتن من كئترا أن ومع 
ععالتوافق هو الراشدون الخماء عاليه اتفق الترجيح.مما أن له يغلهر لترجيح اق 
الترجيحقواعد من التقرر أن ءالمن١ إذا خاصة للترجيح قواعد من عرضوه ما 

الأصوليرجح قد إذ ؛ الاستدلال باب مجن أسهل الترجيح أن الأصوليتن عند 
.ابتداء به الاستدلال يصح لا بدليل 

أنهمنه يلزم فانه ، الدايلين بأحد وعمر بكر أيٍب بعمل رجح من فمثلا 
•، ٦١المبكي قول هو كما أول باب مجن يرجح الأربعة بعمل 

الأربعةالخفاء أحد مجعه مجن بقول بالأخذ القولن أحد رجح ومن 
فالترجيح، ، ١ والنووي ، ، ٩١والإسوي ، ا ر العيد دقيق وابن ، ، ر كالحهلابي 

.اكياح\/1لإ1الشذا 
. ٢٩٢؟/الراوي تدربب 
,٢ ٠ ٠ / ١ والتيكرة التمرة شرح 

.١ ٤ /٩ ١ الحديث ن وح والمنالناسخ ل الاعتبار 
.٣١ص؛ التحديث ثواعد 

المنهاجشرح ق الابماج 
.م.معالماون؛/.

•صزأب الوويأ الأربمغ، شرح 
.٥ . ١/. الأصول على الفروع تخريج ق التمهيد 



^۶١١۴ه صذه،أاوامْ ضو\للU_u ، 0\انفاف 

الخلفاءالأربعة معه كان من أن إذ ؛ كيلك كلهم الحلفاء معه ش فالترجيح 
•أول 

دللوفيه : العرباض حدث شارحا السنة شرح ق الغوي الإمام قال 
الصحابةمن غيره وحالفه قولا قال إذا الراشدين الحلفاء مجن الواحد أن على 
.، ١ القديم ق الشافعي ذهب وإليه أول، نوله إل المصير كان 

اختلفتإذا بأنه والتفقه الفقيه ق العدائي الخهليب عليه نص ما ومثله 
العددق اصتويا فإن ، الأكثر بقول يؤخذ فانه الدليلان واستوي الصحابة 

.، ٣١"الإمام عليه الذي قدم إمام الأحر عاز وليس إمام أحدهما على وكان 
خيرل بامام، وليس أئمة فيه الراشدين الخلفاء فيه الذي أن شك ولا 

الخطيب،عى مجن مجقدمجة ق كانوا — الخلفاء أي — ولعلمهم الأئمة، وأفضل 
عنهالق رضي العربامحى بحديث لقوله استدل وليلك 

بالحديث.متدلين ا ١ والماوردي ، ،١الشيرازي إسحاق \لي قول ومثله 
عثزهالذي للمحاي الموافق الدليلغ، من رجح الخواُع جع قا بكي، وال

الخلفاءعليه اتفق مجا تقد، فيه يدخل عموم وهذا ، ا ر غيره على الممى 

.١ ١ الطالين روضة )١( 

.ا/7.آ اونةشرح )٢( 
.٤٤٢و٤٤١/١٠اكفواكق)٣( 
والفتهالفف )٤( 

.\/.ْبواهب اللمع شرح )٥( 
.٢٦١٦م الخاوي )٦( 
الهامعالغٍث شرحه مع الجوامع جع رم 





جممحنمووامءق ضواللم الاسد،، اقاواس 

.الاستدلال باب من أوسع الترجيح باب أن الأصولمن عند مرر ولما 
عندهيتصور فلا ، إجماع الراشدين الخلفاء اتفاق أن يرى من أمجا 
فلا، أصلا للخلاف 3اءلع بفعلهم عنده الإجماع انعقاد إذ ؛ حينئذ الترجيح 
•تعارض 

المول:أدله 
فعليكم; وفيه التقدم سارية بن باض الم حديث اكأول؛ الدليل 

•، ١ الهديغ، الراشدين الخلفاء وسنة ني ب
٢٢١بمم والافتداء متابمتهم على ه الني حث : الخديث من الدلالة وجه 

ومقاديروالأجداد الجدان ذكر باب — الفرائض كتاب — الكترى غز ال3، اني والن
 rU/( ٦٣٣٩)؛^نصيهم؛.

محاوصف ذكر ~ الفرائض كتاب ~ ياي ابن تريب 3، كما صحيح* ل حان وابن 

.٦( • ^١٣  ٣٣٩ا/. الم؛راث محن الجدة نطي 
.( ٧٩٧٨)ح rvn/iمحعمر حديث - الفرائض كتاب - المتدرك 3، والحاكم 

الذهي.ووانته بخرجاه، لر و الثيبين شرط على صحيح حديث ; وقال 
.١ ٢ ا/. ٤ الكيم العجم 3، ^١^، 

.تخربم■تقدم )١( 

الروضةمختصر شرح ،  r٢٢/.الخ2لاب لأنجر الممهد / به الاسدلأل 3، وينظر 
V'^lr  ، شرحالتصر ( .٧ أ/.اكر الكوكب شرح ، ا م/أا-التحرير يم

.٤٢ ١٢التحرير،//

مختصرشرح ، الزوائدشرح الفوائد ،  ٣٢أ/أ الأحكام أصول 3، الإحكام )٢( 
. rtlrواكصر التقرير ،  ٧٠آ/بم الروضة 



حنه،إاوامءقالله \ر\شبم،C،؛ \س 

.، ١ العارض عن وّلامته بقولهم، الممة الظن على يغلب ذلك و، 
بدليلعماي على اJفموا إذا الراشدين الخلفاء أن ; الول؛ل 

مافدم ولذلك ، لججة إلا الأخر النص يتركوا لر أمحم ذاإفلاهر آخر وترك 
•غئرْلأأ، على به عملوا 

عملشك ولا ، الفلن غلبة طريقة الترجيح ت ائ^لث الولل 
.الأقوى هو به عملوا الذي الدليل بأن الفلز يقوى الخلفاء 

أمرهذا لأن وهولهم؛ بعملهم رجحنا وإنما : عميل بن الوفاء أبو قال 
المبلغالإسلام مجن بلغوا الذين والحلفاء الأئمة أن شك ولا الظن، غلبة طريقه 
منالحر تضمنه فيما الظن يقوى وأفعاله هؤ أقواله ولمح الفقه به حازوا الذي 

أقوالهمتعضده لر حديث على ويرجح ، وقاداJن ءامجال؛ن به كانوا إذا الحكم 
م.

علىيغلب ذلك أن ت بالحديث استدلاله ق الامجدي قول منه وقريب 
.ار العارض عن وسلامته قوته الظن 

ومواقع,^، ؛١١٣أعرف الراشدين الخلفاء أن : الول؛ل 

همبل ، أجمعئن عنهم اس رصي الصحابة أعلم مجن وهم ، والخآويل الوحي 

. ٣٢أ/أالأحكام أمحرل ق الإحكام )١( 
التحريرشرح اكمم ، .٧ ؛/١ اكر ازكوكب شرح ، م/أ<.7 الروضة مختمر شرح )٢( 

.ار/آاآأ 

.١ .ْ/االمهه أصول ن الواضح )٣( 
. ٣٢٤الأحكام؛/أصول ن الإحكام )٤( 



ؤءله،أاوام0 ضو\للاU_u ، 0\اس س

.، ل مقدما ترجيحهم فكان ، أعلمهم 
الذرسول أصحاب آكد الراشدين الخلفاء أن : ااثاممس الدلل 

 M٢١غ،رهم على ترجيحهم فقدم ، غترهم س وملازمة حة ص ،.
فان، بدليل عملوا إذا الراشدين الخلفاء أن : اسادس اود1يل 

الحكمعليهم يخفى أن من أجل لأمحم ؛ الحكم ذلك بقاء عملهم من اإغلاهر 
م.العمل الواجب الثابت 

يدلالدليلتن بأحد الراشدين الخلفاء عمل أن : السابع ا1د1يل 
• ٢٤١غيرْ على مقدم ، الوحي تترل جئن الأمرين آخر أنه على 

بأحدعمل على أطبقوا إذا الراشدين الخلفاء أن : ا1ثاهان الو1يل 
فكان، عنهم الق رصي الصحابة مجن منهم.ممحضر كان هدا فان ، الدلياين 

.رً، القس ل أقوى هذا 

٠\ار\س \_\« وعهل فول الءخية ٣ \لتأفي؛ \لةؤ<ل 

الدإياJنبأحد العمل أو القول على الراشدين الخلفاء اتفاق يكون فلا 
.لهترجيحا المتعارصين 

. ٣٢٤الأحكام؛/أصول ؤ الإحكام ،  suItالتحرض يم )١( 
. U،5n/Tوالقول الردود ،  r^olrالمختصر ياي )٢( 
.ماتحالرحموتآ/ا-.آ)٣( 
 )i( إ/امآ■ الحاجب رفع.
رغعالحاجب)٥( 



الأممنمووانروؤ ضوالاْ \داسبم صءاس 

،١١إسماعيل الفخر ذكر فقد ، أحمد الإمام عن رواية م المذهب وهذا 
.، ٢١عنه ارواية هذه أصحابه من 

ت، ljVللأمور؛أحمد الإمام عن الضعيفة هي الرواية هذا ولكن 
القاصيقال حى باتفاقهم الترجيح على الدالة عنه المرويان كثرة ~ ١ 

.، ٣١" مواصع ق هذا على الذ رحمه أحمد ض وقد " : يعلى أبو 
:أحد الإمام عن تقل ومما 

متمما توخوا " : قال ه الني أن روي : تال ، ٤١صاغ رواية ق - أ 
يعي- فنفلر " ، ١١يتوضأ ول( وصلى عظما ، ٦١همس أنه وروي ، ال النار 

الأصلئني بارع ، الي ابن غلام الفم الأزجي الخسئن بن علي بن إسماعل م )١( 
ؤراكعليقة : له ، ومتماثةعشر صنة وغاته ، المارةحسن وكال؛ ، والخلاف والدم( 

٠وغتره الخلاف 

. y٢٨/.ا،لؤكين سم ، آأ/ا\،أ الهلأ، أعلام سر يفلر/ 
.١ ٦ ١ ئ/آ لابن.فالح الفته أصول ، ٦ ١ ا/أ الرئة )٢( 
."ا/.0.ا العدة )٣( 

له، أصهان قاضي انحدث الفقيه ، الشاني حنبل بن محي بن أخمد بن صالح م )٤( 
سةوناته ، صدوق : حاك( اير ابن صه وقال ، عليه وتتقه ، الأمام أبيه عن اثل م

•ومائمحن سنن وت 

.١  tAjyاللعب ثيران ؟ا\0أ الخغاظ تذكرة / يطر 

ايارمت مما الوضوء باب — الحيض كتاب — لم مرواه ه؛ محريرة أي حديث من )٥( 
.ا/ّافآ)حآه'ا(

واحد.هما.ممعى : وقيل بجميعها، الأخذ والهش الأصنان، بأؤلراف اللحم أخذ النهس )٦( 
الحديثغريب ل الهايه ، لابن الخاري صحيح شرح / ينفلر 

ْ/ا""اا.



\لأحل\مؤ وام0 صنهم ضواللم اااسبم \س \ةلاف 

فقد، النار عت مما يتوضوا لي وعلي وعثمان وعمر بكر أي إل أحمد 
.، ٢١فه الرواية -كافأت 

باسادوهما ، المختلضن الحديين ق عنه ٢ ١ الحارث آبئ رواية ق ب~ 
.، ٤١به فيعمل ، الأربعة الأئمة به عمل ما إل ينظر ت الني. عن صحيح 

إليمملر : صحيح بإساد الحديين ق ، ١ زياد بن الفضل رواية فا ج~ 
.، ربعده الخلفاء به قال ما أو عمل ما 

القولأن نموا الأصوليئن مجن للمذهب الناتالين مجن كيرا أن ٢" 
نصأنه ; تيمية ابن امحد قال حى ، رأحمد عليه الذي الصحيح هو بالترجيح 

•ل، ~ بالترجنح القول يعي ~ الأول على 

nilioو ( ٢٧٠٩١^ r'Kltoالمد ن أخمد الأمام روا0 حكم أم حديث ص )١( 
.)حأه"ابماو0ه-ا7أآ(

.ا العدة-ا/اْ.)٢( 

كث؛رةمائل عنع وروى احمد، أصحاب مقدمي من الحارث أم الصانع ممد ين أحمد )٣( 
.وناتهسة تدكر لٍ ويكرمه، يقدمه وكان ، مجلداعشر بضعأ ق، 

.\/iU الحائلة طقات / ي؛فلر 

. ١٠ oY/vالعدة )٤( 

أحمدأصحاب من التندم؛ن أحد ، الماس أم العدائي الهلي المهنان زياد بن الفضل )٥( 
.و؛اته منة ندكر لر ، ويكرمه بجله وكان ثقة، شخ ' ى وحدث 

.٣٦!.١٦بغداد تارخ ،  ٣١ y/yالأرثد القصد / ينفلر 
.ام/آْ.العدة )!(

.٤٢١٢،//التحرض شرح التحم ، ٧ • م/\' الروضة محتمر شرح / ُثلأ يتفلر )٧( 
. ٦١ا/إالسوية )٨( 



الأمق و\م« صه؛( ضوالله ؛( U_U\اس ازفاف 

حيثالستصمى ق كما الغزال وعملهم بقولهم بالترجيح يقول لا وممن 
.، ر وليس.ممرجح مرجح أنه يظن مما عدم 

أحدعلى ياتفاقهم الترجيح على الإحكام ق نص وإن فانه الأمدي وكدا 
ذكربعد السؤل منتهى ؤ، ولكنه ، الأول القول ق تقدم كما ٢ ل الدJلين 
,، ٣١" نفلر وفيه " بقوله القول أعقب المسألة 

الشوكانىالإمام الراشدين ا-؛نلفاء وعمل بقول بالترجيح يقول لا وممن 
مجنيعي — الخامس النوع ؛ فقال الفحول إرشاد ق المسالة أورد حيث 

الأربعةالخلفاء لعمل موافقا — الدليلان أي — أحدهما يكون أن — المرجحات 

.، ١ نفلر وفيه ....... الموافق م ض. فانه ، الأخر دون 
فيكونان، باتفاقهم يرجحان لا يكونا أن يحتمل نظر وفيه وقولهما 

٠ألة المهق ثالثا قولا فيكون التوقف منهما ويحتمل ، القول هن.ا أهل مجن 
قالحيث بقولهم الترجيح على السائل إرشاد ل نمى الشوكاني أن عير 

الرأيمجن عنهم يصدر مجا أن الحديث فوائد قاحل العرباض حديث شرح قا 
عدمعنلؤ غيرهم رأي مجن أول ولكنه ، تقدم كما سنته مجن كان وإن 

•الدليل"لْ، 

. ١٧٥؛/المتمفى ( ١) 
. ٣٢٤الأحكام؛/أصول ل الإحكام )٢( 

• ٣٠٦الولص ص )٣( 
إرشادالفحول)٤( 

إرشادمحن المْلبوع من محفلته ؤر أجده ولر '٢ ٦٧/٧الأحوذي تحفة ي يته نقله كدا )٥( 
ّانمائل 



سبوازوؤ ض ضو\Uo م\سبم \س انفاق 

.؛ ١١يالترجح القول س الإحكام ق مرْ ما التهى ق خالف والامدي 

:ا1موو هدا دليل 

الروضةمختمر شرح ق الطوق ذكره واحدا دليلا إلا القول لهدا أجد لر 
علىيدل لا فانه ، بآخر معاوض بدليل الأربعة الخلفاء عمل إذا ت وهو 

حيئئذيكون فلا يبلغيم، لر لأنه ؛ بالثاني العمل تركوا أهمم لجواز ؛ ترجيحه 
•، لرجوحيته دليلاعلى له تركهم 

:ميها باجوبة عته الإجابة ممكن الدليل وهدا 
خفاءكشرا فيبعد ه اف برسول الصحابة ألصق الراشدين الخلفاء أن ~ ١ 

•جميعا عليهم به العمل ركوا الذي المعارض الدليل 
عالماوهموخاصة الصحابة بقية فان ، يبلغهم لر أنه فرض على ٢" 

.الخلفاء يسمعه ولر الحديث، من سمعوا الحلفاء.مما يخبرون ورواهمم 
العلمأهل خاصة للصحابة سؤالهم الأربعة الخلفاء عن اشتهر ند ٣" 

وهل، المسألة ق مرويان من قؤ اف رسول عن يعلمونه لا مجا عن والرواية 
•ه اليي عن علم عندهم 

اذكتاب ق لك ما ; فقال أتته لما الجدة م؛راث عن بكر أبو سألهم فقد 
الناصأّأل حى ولكن ، شيئاالرسول. سنة ق للث علمت ومجا ، يء شس 

٠ا ر دس الأ'عهلاها الك رسول أن لمة مبن محمد فأخبره ألهم ف، 

. ٣٢الأنكام؛/أأصول ن الإحكام )١( 
.v.<\lrالروضة مختمر شرح )٢( 
.تقدمثميج4)٣( 





الأم ١١حنمأوازه ضواللم اداسبم امحاواس 

الءحج:
الراشدينالخلفاء باتفاق بالترجيح بالقول أشك فلا تقدم ما خلال من 

عنهمالله رصي امانهم وأن ، التعارضن الدليلين بأحد القول أو العمل على 
.مقابله على به يترجح الدليلين أحد على 

:الأتية الأمور حلال من مدرك وذللث 
عندبه يرجح الراشا-ين الخفاء اتفاق بان القائلون به امتدل مجا قوة — ١ 

•التعارض 

بعضهم،من نصا الذاهب مع س الجمهور نول هو القول هذا أن 
.الأخر بعضهم عند الترجيح نواعد عموم ق ودخولا 

ميواحد دليل هو إذ باتفاقهم؛ الترجيح بعدم القائلٍن دليل صعق ٣— 

الصحابةوعموم ، الراشدين الخفاء أحوال من تقرر مدفوع.مما احتمال على 
•أجمعئن عنهم الله رصي 

—نفلري قا ~ نسته تصح لا قول هو الترجيح بعدم القول أن ٤~ 
.لأحد 

نقلمتهم يصح ولر ' الحابلة بعض نقلها واهية ضعيفة أخمد عن فالوواية 
.فوله فهومنصوص بالترجيح قوله بخلاف — يسندها أحمل عن 

بأن; قالا بل الترجيح يعدم يصرحا فلم والشوكاني الأمدي وأما 
.للتوقض واحتمال لعدمه احتمال وهو ، نظر فيه الترجيح 

.الأحكام أصول ق الإحكام ق بالترجيح قال قد الأمدي أن علما 
السائل.إرشاد ق يالترحيح قال واإشوكاني 



الأمه وام« محلهم اللم الإشبم،م اس \لفاف 

عددق ؛ ٢١واتحدبن ، ١١الأصولين بعض عد كما للمالة وممثل 
اسرمول أن عنها الق رصي عائشة حديث خفي ، العيد صلاة ق التكييرات 

موىالاحرق ق وخما ، الأول الركعة ي سعا العيدين ل يكر ان كه 
لماوحديقة الأشعري موصى أي حديث j وقع ينما ، ٣١الركوع تك؛؛رتي 
والفهلرالأضحى ق يكر هؤ اف رسول كان كيف ؛ العاص بن سعيد سألهما 

؛حديقة فقال ، الجنازة على كتكبيره أربعا يكتر كان ؛ موّى أبو قال ف؟ 
كستحيثآ البصرة ق أكر كن وكدللش ت موصى أبو فقال ، صدق 

.ا 'آ/.ْ.العدة)١( 
.١ ٥ ا/« الحديث ن رخ والشالناسخ ي الاعتبار )٢( 
.( ٢٤٤•)ح؟ ؛ ؛/■TYو• ( ٢٤٣٦٢٢) ٤٢٢؛/• المد ن أخمد رواْ )٣( 

.لغرم حن ؛ الأرناووط شعتب ونال 
.(٤١١ )ح٩ المدين ق المحر باب ~ الصلاة كتاب — داود وأم 
العيدينصلاة ي الإمام يكتر كم •' ق جاء ما باب — الصلاة كتاب ~ ماجه وابن 
.(١٢٨)ح.٠٢٢٨^

الأJ١نيوصححه 

.١( ١ • )ح٢ العيدين صلاة كتاب - المتدرك ن والحاكم 
*الدهي ووافقه ، يخرجاه ب و صحيح يإمناد عريرة منة هذه ؛ وقال 

.)حّآا( \/ا-أ المدين كاب - المنن ؤ ^٣، 
صلاةق كم أنه هو الني عن روي وقد ا' :  ٣١ ٦/٢الأّتذكار ق همدالحر ابن تال 

حانطرق من الثانية ي وخما ، الأول الركعة ل معا المدين 
وحديثا عمرو بن عبدافه حديث ت عبدالر ابن إليها أشار الي الأحاديث هده ومن 

ابييوحديث ، عمر بن عبداف وحديث ، عوف بن عمرو وحديث ، عبداف بن جابر 
٠اللض واتي 



\لأحلاممحذه،إاو\'مول؛ \للْ يئم ال/\سبم اس \هاف 

والفقهاءامحدبى من كثير فرجح التكبيرات عدد ل الحدثان تعارض ففد 
اسرصي الراشدون الخالفاء اتفق الذي هو لأنه ؛ عنها اس رصي عائشة حدث 

.، ٢١به العمل على عنهم 
.٢ ر وأحمد ، ، ١ والشافعي ، ، ١ مالك مذهب وهو 

.(١١)حُاْ ا/اُ¥أ المدين ن التكمِ باب ~ الصلاة كتاب — داود أو رواه )١( 
.١( )حأ"ا7؟  ٥١الأفعري •رّى أق سند - ني المي وأحمد 

نروي الذي الجر ذكر باب ~ ادف صلاة كتاب — الكثرى نن الق واييهقي 
.)حد7؟ْ(  YA-؟/؟أربعا النكر 
.صعيف إساده ; الأل١ني ونال ، الخطابي وضعفه 

الحراب.وهو : الأل١ني نال . عود مابن على وقفه المهني ورجح 
المحايحلمثكاة ١لألانى تحقيق ، الألاني أحكام مع داود أق صحح / ينغلر 

.٣Y٤/١

٠م/٠ العدة ، ه/ما؟ المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة / إليهم نسبته ق ينفلر )٢(  ١٠٥
نقهن الكاق ، آ/ْاا■ ١^ الفواكه ، Tvis[•المهيد ،  ١٤٢١/٢إذخيرة / يطر )٣( 

روضة، ١ ْ/ْ اضوع ، ١ ١ ١ y/. الكر الخاوي ، ■ rr-[l\للشانعي الأم / يطر )٤( 
•؟/١٧ الطالمن 

البدع، \اا\0\ السل مار ،  r^vl\الإرادات منتهى شرح ،  YY-i/Yايني / يطر )٥( 
.\ v-lyالمشع شرح 



وازوقصص؛( ضوالل0 \داشبم اس اقاق 

التاهذ:\اهصال( 

up\\sa  والقاسا.الراس اكاافا« فول
السرخسينب فمد ، القياس مع الراشدون الخلفاء قاله مجا تعارض إذا 

فاهمالمحاي قول على القياس )تقدم القول وعلى أهمم الحديث أهل لعض 
قولهميقدم فانه ، الراشدين الخلفاء قول القياس عارض إذا ما ذلك من يخصون 

•را، القياس على 
هبقوله >ةهمم العرباض بحديث لذلك يستدلون أهم إل الرحمي وأشار 

بعديمجن الراشدين الحلفاء ومنة بسني عليكم و ؛
،أالقياس يقول._f ممن هم إنما الرخسي إليهم نسب الذين وهؤلاء 

.الراشدين الخلفاء قول ذلك من ويستقى الصحاي، قول على 
غيرفالمسألة ، ل القياس على مهللقا المحايى قول ؛تقلم قال مجن أمجا 
فالخلفاءالقياص على صحابير كل قول يقدم كان لما إذ ؛ عندهم مجفترصة 

.اتفاقهم عن فضلا أول باحائهم 

١٠ ٠ ٦ / ٢ الرخي أصول ( ١ ) 
وأبو، والكرخي ، الجديد ق الشافص قول هو الصحابي( قول على القياس بمفديم القول )٢( 

،] \<i/Yالفقه أصول ق المهيل ،  ٤٥\/.المحمى ، التمرة / يطر 
. wvol^اللحام لابن القواعد 

.ؤ، والغافص - وا-لاالة والمالكية الحفية - الثلاثة الأئمة نول وهو )٣( 
شرح، آ/آآ7ا النار شرح الأمرار كشف ،  Y-wIyالأصول j( الفصول / بمظر 

امحيطالبحر ، ٍرروبمّا التبصرة ، ئ/ماه الحاجب رفع ، ٤ ٤ صْ الفصول تنقيح 
.■ا/ْا'ا'الفحول إرشاد ، \<)ilYالفقه أصول j المهيد ، ١ ١ \< Yliالعدة أ/لْ، 



\لإحلامؤ محلصوو\م9 الله )م \داشربم اس س

ساس:

القولعلى \لااس \كاافا« و\وهاف نحارضا\كاستي 

1احارهءااو\سكوه.
بهالعمل أو به الراشدين الخلفأء قول أحدهما وعضد ماسان تعارض إذا 

؟بمذا يرجح هل ف، 

عملأو به قال الذي القياس يرجح أنه أصوله ل الجصاص بكر أم نص 
الراشدون.الخالفاء به 

منأول هو الراشدين الخلفاء قول يعضده الذي القياس وكيلك ت تال 
القياسلهدا ويكون الأول، القياص عارض إذا الخلفاء هؤلاء نول يخالفه تياص 

/ل الرجحان مجن صرب 
.ظنيالعرباضر بجديث له واستدل 

فعلأو يمول الأدلة يرجح كان من مذهب على يخرج اكول وهذا 
.ححةأو إجماع اتفاقهم أن يرى لا وهو الراشدين الخلفاء 

ا،لرححاتمن الخلفاء اتفاق أن اعتبار ل هو هنا الخماص الرازي قفول 
الأدلة.من لا 

حاجةلا حجة، أو إجماع الراشدين الخلفاء اتفاق أن يرون الدين ولكن 
بالاحتحاجساقط عليه اتفقوا لما المخالف القياص لأن عندهم؛ الترجيح لهذا 

أصلا.مجعارصة فلا باتفاقهم، 

. i٢١/.الفف أصول )١( 



\اا>لهيمحنمووا'مراة \لهماسهاءضو\للا0 \س افاف 

الخامحف

;واكوصيات التائج هذه أخمل البحث هدا اية حمق 
الثناءمصدره ليس عنهم اس رضي الراشدس الخلفاء أقوال اعتبار أن ~ ١ 

،تهمواتاع بمم، الاقتداء الأمر من ورد لما بل ، مترلتهموبيان عليهم 
عنهمالق رصي الصحابة صائر من وغيرهم بينهم الفروق من هذا ولعل 

أجممن•

أنإذ ؛ محالفتهنحرم اجماع به لا؛نعقد الراشدين الخلفاء اتفاق أن — ٢ 
الأمة.ائر بمنوط هو إنما الإجماع تحقق أن على قامت الأدلة 

الاستدلالق مؤثر ودليل حجة هو الراشدين الحلفاء اتفاق أن ٣" 
.الشرعيةللأحكام 

حجيةمحن بمع لا الراشدين الأربعة للخلفاء الصحابة بعض محالفة أن ~ ٤ 
،آخرهمق إلا يحقق لا الراشدين الخلفاء اتفاق أثر لأن ؛ عليهاتفقوا مجا 

ه.طالب أي( بن علي عمر وهو 
الدليللقيام ودليلا حجة كان انعقد إذا الراشدين الخلفاء اتفاق أن — ٥ 

لدليل.اتياع هو بل ، تقليدابمم الاقتداء جعل يصح لا وحينئذ باعتبارهم، 
للخلفاءبان الكشميري قاله لما موافقا قولا ولا دليلا أجد لر ٦— 
التشريع.ودون الاجتهاد مرتبة فوق التشريع ق محترلة الراشدين 

 ~U لأنوإنما فعلهم، لذات الخلفاء باتفاق يقوى لا الواهي الحديث أن
بذاتهحجة الحلفاء اتفاق يكون أو ، غرهالصحاح مجن وافقه قد الحديث هذا 

.اعتبارهلعدم يرد لر كان الواهي والحديث 



الأ>لاموامءل؛ ض ضوالل0 \لم\سس \لفاو\س 

حيثمن مؤثر فوليه أحل على الخلفاء فاماق فيه توزع أمر كل أن — ٨ 
وإذا، مشروعته على هذا دل به العمل على اتفقوا فإذا ، وعدمها المشروعية 

•مشروعيته عدم على دل به العمل ترك على اتفقوا 

نفلرهو الراشدون الخلفاء يفعله أو به يقل لر ما بمدعية القول أن — ٩ 
حديثل ورد ومجا ، علمهم وسعة ، النيوه معدن مجن فربمم له يشهد قوي 

•البدع س واكحدير سنتهم، باتباع الأمر ض الربط مجن العرباض 
.الأدلة به تمنمخ لا الراشدين الخلفاء اتفاق أن — ١  «
العملعلى الخلفاء اتفاق فان مسألة أدلة أو دليلان اختلض إذا - ١ ١ 

دليلبالدليل العمل ترك على اتفاقهم أن كما ، نسخه عدم على دليل بالدليل 
وجودعلى يدل ركهم ولكن ، الماسح هو اتفاقهم وليس ، نسخه على 

بدليلالعمل ترك على بملقوا أن ~ وعلمهم لفضلهم — يمكن لا إذ ؛ الناسخ 
•ينخ ل( 

يرجحفانه ، أحدهما رواية على الخلفاء واتفق دليلان تعارض إذا — ١ ٢ 
.مخالفه على ويقدم 

باتفاقوترجحه أحدهما تقوي الدليلن تعارض عند الراجح أن " ١٣
.به والعمل عليه الراشدين الخلفاء 

الخلفاءواتفق ، أقوال أو قولن على المسألة ق الصحابة اختلف إذا — ١ ٤ 
.الاتفاق بمذا القول يرجح عملا أو به قولا الأقوال هده أحد على الراشدون 

عليهاتفق •مما المرجيح على ينموا ل؛ الذين الأصولمتن من كفوا أن "" ١ ٥ 
يفلهرالترجيح أوجه من التعارض لدفع نالوه ما وبتتبع ، ااراثا،ون الخلفاء 

معالتوافق هو الراشدون الخلفاء عليه اتفق الذي للدليل التقليم أن جليا 



لإ>امه صنه،إاوام0 ضواللم \لإسبم اس \قاف 

.الترجيح ل فواعدهم 

علىامانهم مقدم ، والقياس الراشدين الخلفاء اتفاق تعارض إذا — ١ ٦ 

القياس.

الخفاءاتفاق عضده الذي القياس أن فالصحيح قيامان تعارض إذا — ١ ٧ 
.معارضه على ترجح يه العمل أو يالقول 

اتفاقاتإل ينظرون كتبهم ق والفقهاء السنة كتب شراح أن - ١ ٨ 
الاتفاقلهدا ^١ أثرا أن يعي مما والاعتار الإجلال الراشدين.ممظر الخفاء 

.والفقهية الخاثية المسالة بناء ق عنهم 
إليهايتطرق لم وإن الراشدين الخفاء اتفاق •ماحث محن كثيرا أن — ١ ٩ 

اليهي والفقهية والخيئية الأصولية الممليقات أن غير يتاصيلها الأصولمن 

فوأُرْ الراشدين الخفاء اتفاق مجن العلماء مواقف مجن كثير عن بجلأء أبانت 
الأحكام.

،الراشدين الخفاء اتفاقات بجمع ١لباحثين مجن ثلة يقوم أن أقترح ~ ٢ ٠ 
.المعارضات بين والترحيح الأحكام تاء ق وأثرها أسانيدها ودراسة 

الروايةق الإسلامية للمكتة إثراء ~ شك بلا ~ العمل هدا وسيكون 
.والدراية 

.١اAالمين رب ف والحمد ، السبيل قصد اس وعلى 



األ>،بؤ و\م0 ض اللم هم « U_U\اس افاق 

اكهارسا

\م\لياة.فهرساالآ)ات 
\لذ؛لؤ<وة.فهرساالآحاد)ث 

فهرسا\لآو\ا.
فهرسا\ااعإام.

فهرسا\>كراداا<اطاسم.

ا)الهض(عان.فهرسآ 



f^>V\ؤ و\م0 الله ض ، U_\/J\الخافا< ايف 

ااةا\)يافاإآ)ان فهرسآ \وإأ: 

المفحة رقمها ^١

١^٠محورة 

٥. ١٤١٠ ألقايىقد ي; بمفومآ محه؛بمي ظتبجو رةئ'لك ؤ
هثه_يئا اليودعوي نقؤث 

المساءمحورة 

٢٢ ٥٨ ^عكواأيدي، أن أةي0 ب؛ث ثإدا•عفّ ؤ
٢١، ١٩ ٥٩

ثاثئي_اؤ محأوث أم؛؟^٣١؛إنَةبم ءئ همددْ سء ف، كدئم 
أوهإقلإصي4

٥. ١١٥ غرهميك اتهدئ ك بمن ما بمد بمن ألرسول بثامح، دم، ؤ
هعميا وثآءث وهنيمءجهم وك ئريدءم، سيرأذلأط 

المريةمحورة 

٩ ٤• آؤ;رنأنبمثث إد أئ ئتثتث مثن ثميث إلأ ؤ
يثغودإل نحألمار نما إل أسؤ، ئايثث ًًقكردأ 

همما أست ,لبمثن،بمخءلاف—رذإزكث 
AjV ١ . . وأمحانجوأليىآسبربآلآوؤة؛ىألأينين ؤدألشمث> 

قمميمحأبجتي ولا 
همحبمحآلآائ;هُزاص ثياآ/ص 

اخجمحورة 

jA؟ «ةواة هصؤد أئن ل>ك تر،يتصرآو أس ممذكي هؤ 
أليكو،ألمتتاو٠لأامأ آنامإ فيأ'شفي ةةذه؛| آكر،إن 



قوام)ا محك؟ ضوالله \لِ\شوه، \س اله\ف 

هم عيه نؤؤ نو4ن\ش\دوه أتمحتي، نأمحأ 
اشحمورة 

٧ ٢٩ يثيرءز٢ثةرلآدآi آيدآث تتات! رأك؛و| ةي4أم محتد ؤ
فص-يماهم ؤيبمونا أش تن ثنلأ رٌاصجدايبثمل معثهم 

ب،ظم ي ه

مؤض*عق فاسستوئ ثأستثلث سملثهءظددْأ لنج 
تانرإوظأسل 

هض،ةمسقت؟طسماظينا 



اراموامءه اللم هم الِاشلا، اس \زف\ق 
٢١٣٧

ي:س\\ساكؤ<بم

الصفحة الخديث

اهتديتماهتديتم بأيهم كالنحوم اصحال 
دسالالجدة ه أعش 

iAjlV ........معاذ والحرام بالحلال أعلمهم 
٧، ٤٦• وعمربكر \لي بعدي من باللذين افدوا 

٩٩ يرفعولر فهش ، ه اس رمول صلاة بكم أصلي ألا 
مرةإلا يديه 

١٣ موّىس هارون مني-ءترلة تكون أن ترصي أما 
٥٥ مافاختار عنده ما وب؛ن الدنيا يئن عبدا خير اس إن 

اسعند 

١ • بكرأبو وماله صحبته ق عائ الناص أمي إن 
١١٩^١٢ قمبعا العيدين ق يكر كان . اف رسول أن 

تكبيرةموى الاخرة ق وخمسا ، الأول الركعة 

الركوع
٥٢ الميتةق الربا إنما 

عولجمابن بمدى وتمسكوا ، ار عبمدى اهتدوا 

١١ لقيكمجا بيده نفي والدي الخطاب ابن يا إيها 
فحكغير فحا ملك إلا قط فحا مالكا الشيطان 

١١٤ المارضٍتا مما توصثوا 

بسني...عليكم = سارية بن الرباض حديث 
٢٦ ذلكبعد ملكا م ، سنة ثلاثون أمي ق الخلافة 







لأ>لاموازوؤ ض ضواللم الإسلأا؛< \قاو\س 

فهرسااوم: ١٥١؛

اضفحة ةا'طه الأثر
٥٣ عودمبن عبداس  منسممحه أثظ الصرف ق قولك أرأيت 

كنابق وجدته شيئا أم ، هؤ اس رسول 
•وجل عز اذ 

٥٦ الخطانبن عمر  الحسنأبو لها ليس معضلة من بالذ أعوذ 

•~ طالب أنج، بن علي ي مب~ 
٥٣ الخيريصعيد أبو  الرباالاس إلمحمكل ألأثقيه-
٣٧ الخطاببن عمر  j اقض.إن  Lc  قنجد نر فإن ، انذ كاب

•• ٠٠٠الله رسول نة فاثني ا كتاد

٥٥ مسعودبن عيدالله  أعشارعة بتذش قد عمر ، لاحإق 
العلم.

٢٢ عبداسبن جابر  .اء العنهم ث الأمر أولوا 
٢٢ عساسين عداس  العلماء.هم الأمر: أولوا 
٢• هر.برةأم  والأمراء.الولاة هم الأمر: أولوا 
٥٣ ءباسبن عدالف  فانك، الجنة سعيل. أبا يا اس جراك 

٠نته كتت أمرا ذكرتى 

١١٨ مهرانبن بون  لنغلر خصم ورد إذا ه بكر أبو كان 
اذ.كاب 

٥٥ الخيريّ|عءل. أم  .أءاو<نابكر أبو كان 

٥٦ سئرينبن محمد  أعلمأن يرون ~ الصحابة يعي ~ كانوا 
,عفان بن عثمان يالمناسصك الناس 



ؤسمأو\م« ضو\Ua الاسبم اس \قه 

ءب1سبن عداس قوله يعي " حذافة بن عداس ؤ، نزك 

اسأطيعوا آمنوا الدين أيها يا ؛ تعال 

•منكم الأم وأول الرسول وأءلي*وا 

٢١





وازووالأ-هلامءنه،و(  oJiiضو\\لماسبم \س \قاق 

مداسبن همدالحق بن •مدالموس - الحش الدين صفي 
بنلأم عبدالبن عبدالخليم ء تسيّية بن عبدالحليم 

عبداف

٣٩ تيميةبن عبدانئم بن لأم عبدالبن عبدالحليم 

١٧ حارمائو الصريخ الكوق عدالعزو ين عدالحمد 
١٧ بدرانبن مصطفى بن أحمد بن عبدالقادر 
٦٣ صفيالحبلي القطعي عيالك بن عدالحق بن عبدالومن 

الدين،

الحستنبن عدالرحيم بن أحمد = الرام 
الحخنين علي بن اسماعيل = إسماعل الفم 

١١٥ البغدادتمخالهلى القطان زياد بن الفضل 

قاسمبن أحمد = العبادي قاسم ابن 

إبراهيمبن عمر بن أحمد ً القرض 
أحملبن يوسف = كج ابن 

معظمبن شاه أنور محمد ً الكشميرى 
بشربن الساومحا بن محمد ً الكلي 

عبدالحليممحمد بن عبدالخي بن محمد ء اللكنوى 
٤٤ الكشمثرىمعفلم بن شاه أنور محمد 
١٩ اللكييبشر بن السادِا بن محمد 
٢٠ الوراقالعباس بن إسماعيل بن محمد 

٨٦ اللكتوىعيدالخليم محمد بن عبدالخى بن محمد 
٧٩ الزركشيمحمد بن عبدايله بن محمد 
٦٨ الدينهمام ابن ء الأسكتدرك سيواسمإ J١عبدالواحد بن محمد 



لأ>لام ١١وام0 صله،ا( ضوالله ، u_U\اس \ةلاف 

٢٨ المابرلأخمد بن محمود بن محمد 

الحجاجبن محمد بن أحمد ً المروري 
١٨ الوفقأحمد أن الأمم بن أحمد باق العضد 

البمكحرىعبدالذ بن قليج بن مغلطاي 
عمدالواحدين محمد ً الدين همام اُن 

ئ

كحبن أحمد بن يوسف 



isحنه،إاو\'مUo\ 0 هم \لِ\سبم \_ اقاف 

فهإساالمادروافراجهخ\راسا: 

\ذخم.١-القرآن 
أخمدفيمحل باسم د. تحقيق ^ ٢٨٧عاصم)'-^أي لابن والئاني. الاحاد ٢" 

.اه ٤ ١ ١ الرياض . الرايةدار . الجوابرة

اللةشهاب اخقق للشيخ الجوا،ع. لجمع اتحلي قرح على الينات الايات ٣" 
الكثرىالخديوي مطبعة عن مصور وه( )■-^٢٩العادي قاسم بن أحمد والدين 

ه. ١٣٨٩مصر .

الغماريالصديق بن محمد بن لعبداف المهاج. أحاديث بتخريج الابتهاج — ٤ 
بقرون, الكتب عالآ , امحدوب طه سمتر تحريجاته وضبط عليه لق ع ،

ه>ةاه.

وولده، ^١٥)ت٦٥البكي بن لعلى المنهاج. شرح ق الإبماج ه~ 
ا،لكتبة، إسماعيل محمد شعبان د. له وندم حققه ، ;( ٥٧٧١)ت عبدالوهاب 

الكيةه\؛اه.

١ه(١ )ت٢٨ الصنعاني إسماعيل بن خمل . الأمل بغية شرح السائل إجابة ٦" 
.الرسالة ة مجوم. الأهدل محمد حسن ود. السباعي أحمد بن حسين تحقيق 

اه. ٤٠٧بيروت 

الدينصلاح كيكالوي بن لخليل . الصحابة أنوال ل الإصابة إحمال ٧" 
من، الأشقر سليمان بن محمد عليه وعلق حققه ه( ١٧٦ )ت العلائي 

الإسلاميالتراث إحياء بجمعية والتراث المخهلوطات مركز منشورات 
اه. ٤٠٧بالكويت 

الدينتقي الحافظ العلامة للأمام ١ الأحكام عملءة شرح الأحكام إحكام ٨— 
المدلمحق بابن المعروف القثحري طع بن وهب بن علي بن محمد 



الأمو\موؤ صم؛(  0iUضو\ار\شلبم اس 

.الكتب عال؛ ٠ شاكر محمد أخمد وصه نم ورامح له وقدم حققه لأي ٠ رت٢ 
.ه ١ ٤ ٠ ٧ بيروت 

الباجيخلف بن يمان الوليد لأي . الأصول أحكام ؤ، الفصول إحكام — ٩ 
بئروت• الإسلام الغرب دار • ركي همدانحد تحقيق ، ^ ٤٧٤)^،

لأ'1\ير.

بنمعيد بن أخمد ين علي محمد لأن • الأحكام أصول ق الإحكام - ١ ٠ 
.الحديث دار . عثمان حامد محمد . د وتعليق وتحقيق صبط ، الظاهري حزم 

.٥١ ٤٢٦القاهرة 

الأمدىالتغلي محمد بن علي أق بن لعلي . الأحكام أصول ل الإحكام - ١ ١ 
عام١ حل ، والتوزيع للنشر الصمّيعي دار ٠ عقيقي ءبداإرازق العلامة عليق ت ،

٥١٤١٤.

الجصاصارازي علي بن أحمد بكر أي الحجة للأمام . القرآن أحكام - ١ ٢ 
الصادقمحمد بتحقيق أخرى ونسخة ، بيروت . الفكر دار لاّآه، « رن 

٥٠  ١٤٠٥بيروت ٠ العربٍ( التراث إحياء دار . سحاوي 

المعروفااهل>ري محمد بن الدين عماد الفقيه للأمام . القرآن أحكام — ١ "٣ 
•عملية علي عزت ود• علي محمد موسى تحقيق ْه( • رن؛ بالكياالهرا،سي 

٠القاهرة ؤ الحديثة الكتب دار 

ال*ربيبابن المعروف عبداف بن محمد بكر أي للأمام . القرآن أحكام - ١ ٤ 
.١^ الكتاب دار ّ الهدي عبدالرزاق تحقيق له(  ٤٣)ت 

،الشهرزوري عثمان بن همدالرحمن بن لعثمان ١ والتقي المفي أدت - ١ ه 
.٥١٤٠٧بيروت ١ والحكم العلوم مكتبة . ءبل.القادر ءباJاس موفق د. تحقيق 

،ه(  ١٢٥٠)ت الشوكاني محمد بن علي بن تحمد . الفحول إرشاد " ١٦



\اا>لامصنمووازوؤ ضوالأم \ل/اسبم اس \ئاف 

الرياض. الفضيلة دار . الأثري اليري بن سامي حفص أي وتعليق تحقيق 
١٤٢١^

محمدبن صلاح بن إسماعيل بن محمد . الاجتهاد سر إل الفال إرشاد ~ ١ ٧ 
.الإصلاح دار . نقشندي زياد تحقيق اه( ١ )ت٢٨ اكنعاق بالأمير المشهور 

.م.\ U.دمشق 

عبدالذبن يوسف عمر لأي . الأمصار فقهاء لمداهب الجامع الأستدكار — ١ ٨ 
دار. معوض علي ومحمد عمنا محمد ب سا تحقيق ، القرطي المري عبدالبر ابن 

٢٠، ٠ ٠ ٠ بيروت , العالمية الكتب 
د.تحقيق ه( ٧٢٨)تالحراق تيمية بن عبدالحليم بن لأحمد . الاستقامة — ١ ٩ 

٠الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة مطبوعات مجن ، لآ سا رشاد محمد 
^١٤٠٣الرياض 

ابنمحمد بن علي الحسن أي الدين لعز . الصحابة معرفة ق الغابة أسد — ٢• 
إحياءدار . الرقاعي أحمد عائل بتصحيحه اعتى اه( • )ت"؟ الجزري الأئثر 

اه. ٤١٧بيروت انمري.الراث 

محمدبن زكريا الإسلام لشيخ . الهيالب روض شرح ق المهنالب أسى " ٢١
دار. تامر محمد محمد د. تحقيق ه، ٩٢٦زتالأنصاري زكريا بن أحمد بن 

.ه ١ ٤ ٢ ٢ بيروت . العلميةالكتب 

العسقلأنيحجر بن علي بن لأحمد . الصحابة تمييز ق الإصابة — ٢ ٢ 
دار٠ معوض محمد وعلي عبدايلوجود أحمد عائل وتحقيق دراسة ، ٠٥٨٥رزأ 

٠ه  ١٤١٥بيروت , العلمية الكتي، 

معمجْلآوع ، الإسلام فخر محمد بن علي الخمن أي . الرئوي أصول -  ٢٣



هوال؟ صمم ضوالله افاواس 

مكتبة. قانت محمد سد الدين فخر وتحقيق درامة ، للغناق الكال شرحه 
ه. ١٤٢٢الرياض .الرشد 

السرخسيمهل أن بن أحمد بن محمد بكر لأي . المرخي أصول - ٢٤
بيروت.ايرفة، دار ، الوفاء أبو أصوله حقق ، إه( ٩ • )ت 
حققهلاهيا زتّآاُ التيمم مفلح بن محمد الدين لشمس . الفقه أصول " ٢٠

الرياض، العبيكان مكتبة ، دحان المحمد بن فهد د. له وقدم عليه وعلق 
•٠١٤٢.—

بنمحمد بكر أبير للحافظ . الحديث ق وح والنالناسخ ق الاعتبار — ٢٦
،جوهري طنهلاوي أحمد وتحقيق دراسة )تأ\،هه( اله٠د١ني الحازمجي موصى 
.اه  ٤٢٢الكرمة مكة . حزم ابن ودار الكية الكتبة 

.Jلملأيين العلم دار . الزركلي محمد بن محمود بن الدين لخئر . الأعلام -  ٢٧
ؤام  ٩٨يرون• 

حريزمعد بن بكر \يى بن محمد . العاين رب عن الوقعتن إعلام -  ٢٨
عبيدةأبو عليه وعلق له وفدم قرأه ، -( ١٥٧٥ )ت الخوزّية قيم بابن العروق 
ه. ١١٤٢٣ حل ، اليمام . الجوزي ابن دار • ملمان آل حمن بن مشهور 

الدهلويمحمد بن محمود . النار أصول إضاءة ق الأنوار إفاضة — ٢ ٩ 
الرياض. الرشد دار ١ الحفي عيدالواحد محمد خالد د. تحقيق ٨ه، ٩ ١ زن 

١٤٢٦^

بنعبدالحلمم لأحمد ٠ الجحيم أصحاب محالفة المستقيم الصراط انتفاء •٣— 
انحمديةالمة مجهليعة . الفقي حامد محمد تحقيق لاه، ٢ ^٨ الحران تيمية 

بكرأي بن عبدالرحمن الدين جلال للإضام ٠ اكريل استناط ق أّآ~ةالإكليل 
٠بتروت ٠ العلمية الكتب دار ؟ه( ١ ١ )ت السيوطي 



صهووامءؤانك هم ، U_U\\_ ا؛فاف 

دارY>؛J( • )ت؛ الثافُي إدريس بن محمد عياذ للأمام . الأم - ٣٢
ه. ١٣٩٣ب؛روت .ادرذة

بنإبراهيم بن محمد بكر لأي • والاختلاف والإجماع السنن ق الأوسط - ٣٣
.حنيف أخمد بن أحمد صغير حماد أبو د. تحقيق آه( ١ )^،٨ ابوري النمالذر 

.ه ١ ٤ • ٥ الرياض . محليبة دار 

بنمحمد بن إبراهيم بن الدين لزين • الدقاش كتر شرح الرائق البحر - ٣٤
.بيروت . المعرنة دار آه( ٢ )ت1 نجيم 
بمادربن اس عبد بن محمد الدين لبدر . الفقه أصول ق انحط البحر — ٣٠

وزارةطبع ، الأفقر سليمان بن عمر د. بتحريره قام ، )تأبم7ه( الزركشي 
.اف ٤ ١ ٣ بالكويت الإسلأمة والشؤون الأوقاف 

بنعود مبن بكر أيٍ؛ الدين لعلأء . الشرائع ترتيب ق الصنائع بدائع — ٣٦
.٣١٩٨٢بتروت . العربي الكتاب دار )ت٧٨هه( الكاساق أحمد 
بنمحمد عبداف أي الدين لجلال . الجوامع جع حل ق الهنالع البدر — ٣٧

ااداغستانياغمدي محمد بن علي مرتضى وتحقيق مرح ، الشافعي انحلي أحمد 
•اه  ٤٢٦يخرون ٠ ناشرون الرصالة وسة م٠ 

لراج، الكبتر الشرح ق الواقعة والاثار الأحاديث تحريج ق الحر البدر — ٣٨
تحقيق، ٨ه( ■ )ت؛ الملقن بن أحمل بن علي بن عمر حفص أي الدين 

.الهحرة دار . كمال بن وياسر سليمان بن وعبداس الغيفل أبو مصطفى 
الراضه؟؛اف.

؛بء،)ت؟ التوني آشي الرائي جابر بن محمد • آشي الوادي برناُح " ٣٩
٠ه ١ ٤ ٠ ٠ بيروت ٠ الإسلامي الغرب دار ٠ محفوظ محمد قيق حت، 

عبدالرحمنالدين لجلال . والنحاة اللغويقن طبقات ل الوعاة بغية — ٤ ٠ 
العصريةالكتبة , إبراهيم الفضل أبو محمد تحقيق هآ ١٩١ رن السيوطي 

•بأروت 





وازوهصلهم اللم هم \ر\سس س امحاف 

عبدالوحيمين عبدالرخمن محمد . الترمذي جامع بشرح الأحوذي نحفة س ٤ ٩ 
.العلمية. الكتب دار العلا. أم الماركفوري 

بنمحمد بن أحمد جعفر لأي الأيار. مشكل شرح بترتيب الأخيار تحفة — ٥• 
.بلنية دار الرباط محمود خالد وترتيب نحقيق ١ )ت الهلحاوي ملامة 

ه. ١٤٢الرياض.

إسماعيلالفداء لأي . الحاجب ابن مختمر أحاديث الطالب.يرقة تحفة — ٠١
محمودبن حميد بن عبدالغي وتحقيق دراسة •( ٥٧٧٤)تكشو بن عمر ابن 

.ه ١ ٤ . ٦ الكرمة مكة . جراء دار . الكبيم 
بنبحي زكريا لأبا • السؤل منتهى مختصر ثرح ل المسوول تحفة - ٥٢

•ود شيلي الحسين بن الهادي د. وتحقيق دراسة .، ٥٧٧٢٠)'^:الرهوي موسى 
الإسلاميةللدراسات البحوث دار منشورات مجن ، القيم الأخضر بوسف 
.٥١٤٢٢التحدة العرُية الإمارات دولة ، الترات وإحياء 

الصدفيمحمد بن لعبداس . الفقه أصول ق اللمع أحاديث تحريج — ٥٣
الرعشليعبدالرحمن يوسف د. عليه وعلق أحاديته "مّج ، الحيي الغماري 

.٥ ١ ٤ ه. بيروت . الكتب الر ع, 
لجمال. للزمحشري الكشاف تقم ق الواقعة والأتار الأحاديث تحريج — ٥ ٤ 

،العد عيدالرحمن بن عبداس تحقيق ٠ الزيلعى محمد يومض بن عبداس الدين 

.٥١٤١٤الرياض .خزبمة ابن دار 

بنعبدالرحمن انمُن لجلال ؤ النواوي تقريب شرح ق الراوي تدريب - ٥٠
عطيةعلي عزت ود. علي محمد موسى تحقيق ( ١٥٩ ١ )ت السيوطي بكر أي 

ؤالقاهرة . الإسلامية الكب ار د. 



وا/اموا'ز0 صم؛( ضواللم \لماسبم اس امحاف 

وتحقيقدراسة . الذهي عثمان بن أخمد بن نحمد . الحفاظ تذكرة — ه ٦ 
,ه  ١٤١٩بيروت ٠ العلمية الكتب دار , عمثرات زكريا 

oY - الأبياريإبراهيم تحقيق ، الجرجاي على بن محمد بن لعلي • التعريفات
.اه ٤ « ٥ بيروت . \ذ>ميى الكتاب ار د. 

معمهلبوع ، اللكوي الحي لعبد . محمد الإمام .لوطأ المجد التعليق — ٥٨
•القلم دار • المدوي الدين تقي د• تحقيق ، الحسن بن محمد رواية الموطأ 

دمشقّآاةاه.

بنعلي بن أخمد الفضل لأي • البخاري صحيح على العليق تغليق - ٥٩
موسىعبدالرحمن سعيد تحقق )ت'آهخه( العسقلأني حجر بن أحمد بن محمد 

.- ٤٥١ • ٥ بيروت . عمار دار . القزقي 

بنإسماعيل الفداء أي الدين عماد الجليل للإمام • العفليم القرآن تفسئر — ٦ " 
٠الكتب ر عا دار ٠ وآخرين محمد السيل مجصعلفى تحقيق ، الأمجشقي كثثر 

ام. ٤٢٥الرياض 

لومام. و١لتابعين والصحابة ه اس رسول عن العفليم القرآن ير نف" ٦١

تحقيقه( ٣٢٧)تحام أبؤ( ابن الرازي إدريس بن محمد بن عبدالرحمن الحافظ 
٠ه  ١٤١٧المكرمة مكة ٠ البار مكتبة , العليب محمد أسعد 

الرازيعمر بن محمل. الدين فخر للإُام • الغيب ومفاتيح الكبتر ير المف" ٦٢
التراثإحياء دار نثر أخرى ونسخة ، بيروت . الفكر دار ٦^ . )ت؛ 

الفضلأيير الدين زين للإُام • انيد الموترتيب الأسانيد تقريب " ٦٣
•لمثريب ا طرح شرحه مع مطوع ^ ٧٢٥)العراقي الجحن بن عبدالرحيم 



وازوؤض \لأْ هم \ر\سبم امحاواس 

ااعسقلأنىحجر بن علي بن أخمد الدين لشياب . التهذيب تقريب - ٦٤
.ه ١ ٤ ٠ ٨ حلب . الرشيد دار . عوامة محمد بأصله وقابله له فدم ( ٨٥٢)ت 
جزيبن احمد بن محمد القاسم لأي . الأصول علم إل الوصول تقريب -  ٦٥

الشيخبن المختار محمد د. ودراسة تحقيق •( ١٠٧٤ )ت المالكي الغرناطي الكبي 
.\A  ٤٢٣امحقق نشر . الشنقيهلي الأمئن محمد 
أسمربابن المعروف الحسن بن نحد • التحرير شرح والتجرير التقرير " ٦٦

.ه ١  ٤١٧بيروت . الفكر دار ها )ت٩٧٨الحاج 
الدبوسيعمر بن اس عبيد زيد أي للإُّام • الفقه أصول ؤ، الأدلة تقو-م — ٦٧

مكة. الباز مكتبة . المسي الدين محي خليل وحققه له قدم )ت«مإه( 
.;٥١٤٢١المكرمة 

بنعبدالوحيم الدين لزين • الصلاح ابن مقدمة شرح والإيضاح التقييد — ٦٨
٠السلفية الكتبة ، عثمان محمد عيدالرخمن تحقيق ٨ها ٠ ٦ زن العراقي الحّئن 

ه. ١١٣٨٩^المدية 

أخمدالدين لشهاب . الكبير الرافعي أحاديث تحريج في( الحبير التلخيص — ٦ ٩ 
عليهوالتعليق وتنسيقه بتصحيحه عى رت٢ه٨ه، العسقلأني حجر بن علي بن 

١٠^٠^ اليماق هاشم عبداهله 

يوسفعبدالف بن عيدالاااك المعال لأيي( ٠ الفقه أصول ؤ( التلخيصن — ٧٠
دار٠ العمري أحمد وبشير النبال جولآ عبداس تحقيق هآ ٤٧٨ؤتالجويي 

اه. ٤١٧بيروت .البشاثرالإسلامية 

الكالوذانيالحسن بن أحمد بن محفوظ . الفقه أصول ؤ، التمهيد — ٧١
،عمشة أبو محمد مفيد د. ودرامة بتحقيق والئاني الأول الخرء هآ ٠٥١ رن 



ااا-هلامؤ وانر0 ءنه،أ( ضواللم الهماس)اا، اس امحاف 

من، إبراهيم بن علي بن محمد د• ودراسة بتحقيق والرابع الثالث ادء 
.القرى أم بجامعه الإسلامي التراث وإحياء العلمي البحث مركز مهلبوعات 

المكرمة.مكة 

الحسنبن لعدالرحيم . الأصول على الفروع تخريج ق التمهيد -  ٧٢
ب؛روت٠ الرسالة ة موم٠ هيتو حمن محمد د. تحقيق ها ٧٧٢رتالإمنوي 

••٥١٤."

عبداسبن يوسف عمر لأي • والأسانيد العال( مجن الوءلأ ق لما التمهيد " ٧٣
العدوىمجصهلفى تحقيق( )تم1؛ه( القرطى النمرى عبدالر بن محمد بن 

.قرطبة ة مجوم٠ البكري 'ءبدااكيار ومحمد 

،الحجاج أبو المزي عبدالرحمن الزكي( بن، ليوسف . الكمال هذيب — ٧٤
.اه ٤ ٠ ٠ بيروت . الرسالة مجوٌة . معروف عواد بشار د. تحقيق 

بالسامبأم؛ر المعروف أمجغ( نحمد . التحرير كتاب سرح التحرير تيستر — ٧٥
.ه ١  ١٣٥ القاهرة . الخلي البائي( مصهلفؤ( هليعة م. 

بن،إسماعيل بن، محمد إبراهيم لأي • الأفكار تنقيح لمعائ، الأفكار توضيح - ٧٦
محمدبن، صلاح وتحقيق( دراسة اءا ١ ٨ ٢ رن الصنعاي( بالأمير المعروف صلاح 
•ه ١ ٤ ١ ٧ بيروت ٠ العالمية الكتب دار ٠ عويضة 

•القترواد زيد أي ابن، رسالة شرح العال، تقريب ق الدواق الثمر - ٧٧
بيروت.. الثقافية الكتبة )ت0آآاه( الأزهري الأبي( عبدالمع بن، لصاخ 

عاداتالأي الدين، نحد ١ الرسول أحاديث تحريج ؤ، الأصول جامع — ٧٨
أحاديثهو'تمّج نصوصه حقق( 1ه( > )ت1 الجزري الأثير ابن، محمد بنر البارك 
.اه  ٣٨٩الفلاح مكتبة ّ الأرناؤثط عبدالقادر عليه وءلؤ، 



ااا-هلامة صمووام0 ضو\للا0 ار\سابم امم\و 

يومضعمر لأن، . وحمله روايته ئ( ينبغي وما وفضله العلم يبان جا*ع " ٧٩
دار، الزهمري الأشبال أي تحقيق •( ٥٤٦٣)ت القرطي الممري عبدالبر ابن 
.٥—  ١٤١٩اليمام ، الخوزي ابن 

الهلثويجرير بن محمد جعفر لأي . القرآن تأويل ع1ث البيان جامع " ٠٨ 
الرياض• الكتب دار ٠ التركي عيدالحن بن عبدالله د. تحقيق ٣ه، ١ رن• 

٥١٤٢٤.

للإمام. الكلم جواُع مجن حديئا حم؛ن شرح ق والحكم العلوم جامع " ٨١
رجببابن الشه؛ر العدائي الدين شهاب بن عبدالرحمن الفرج أي الحاففل 
بئروت. الرسالة دار . باجس وإبراهيم الأوتاووؤل شعيب تحقيق ، ٥٧٩)تْ 

٥١٤٢٤.

•القرطي الأنصاري أحمد بن محمد عبدالذ لأي . القرآن لأحكام الجامع — ٨٢
٠الماهرة ٠ الحديث دار , الحفناوي إبراهيم محمد مراجعة 

معمطبوع • بكي العلي بن عبدالوهاب الدين لتاج . الجوامع جمع " ٨٣
٠ه  ١٤٢٦بيروت ٠ ناشرون الرسالة مومحة , الهناير البدر شرحه 

معمحقلبوع ، الجوامع جمع على المغري البناي عبدالرحمن البناي حاشية - ٨٤
.٥١٣٥٦القاهرة . الحلي الباي ممهلفى مجطعة . انحلي الدين جلال ثرح 

أمجينمحمد ٠ الأبصار تنوير شرح المختار الدر على انحتار رد حاشية — ٨٥
-■ ٥١ ٤٢١بئروت . والنشر للطباعة الفكر دار . عابدين بابن الشهئر 

الكتبدار . داود \لي سن على بكر أي بن محمد القيم ابن حاشية - ٨٦
.ه ١ ٤ ١ ٥ محروت • العلمية 

البصريالماوردي محمد بن علي الحسن أي للعلامة ٠ الكبثر الحاوي " ٨٧



^١١١۴ؤ محله،أوام0 الله ض ، U_U\اقاواس 

.بئروت . الفكر دار •ْأه( )ت الشافعي 
د.تحقيق )ت؛لأ؛ه( الباجي خلف بن مليمان الوليد لأيٍب • الخدود " ٨٨
.١ه ٣ ٩ ٢ بئروت . الزغي؛ مومحسمة . حماد نزيه 
خانحن صديق القليب لأيب . الستة الصحاح ذكر ق الحقلة — ٨٩

.اهر ٤ ٠ ه بيروت . العالمية الكتب دار ه، ١ ٣ • )يتالأ القنوجي 
محمدبن علي بن أحمد الفضل لأي( . الهيابة أحاديث تحريج ق الدراية — ٠٩ 

.المدق اليماق هاشم عبداس السيد تحقيق ^ ٨٥٢)^،العسقلاق حجر بن 

•محروت • المعرفة دار 

عنت، السيوطي الدين جلال للأمام • بالماثور التفسئر ق المنثور الدر — ٩ ١ 
.القاهرة . امحمدية الأنوار مطعة بطبعه 

الفضلأق الدين شهاب للحاظ , الثامنة المائة أعيان ق الكامنة الدرر — ٩ ٢ 
محمدمرانة تحت محلبع )ت\هخه( العملاق حجر بن محمد بن علي( بن أحمد 
.٥١٣٩٢الهند . العثمانيةالعارف دارئة مجلس الناشر حان العيد عبد 

بنعبدالحليم بن لأحمل — الامحتغاثة كتاب تلخيص — البكري على الرد — ٩٣
.الأُرية الغرباء مكتبة . عجال علي محمد تحقيق ( ٠٧٢)زم الحراق تيمية 

اه. ٤١٧المنورة المدينة 

أخمدبن محمود بن محمد الخاجب ابن مختصر شرح والنقود الردود — ٩٤
العمريعون بن صالح بن الق صيف وتحقيق دراسة ( ٧٨٦)تالحنفي البابرل 

.ه ١٤٢٦الرشد مكتبة . الدومري ربيعان بن ترحيب ود. 

تحقيق. القراق الصنهاجي إدريس بن أحمد الدين لشهاب . الدخترة - ٩٥
.٢١٩٩٤بئروت . الغرب دار . حجي محمد 







ؤصصوو\نر0 الله لأم اد\شبم اس اةق\ف 

٠ه ١ ٤ ١ ٠ .كر١تشي الإسلاميةالدارسأت جامعة منشورات 
/y١منصور بن سعيد سنن " ١١٤ عبدافبن سعد ئ. وتحقيق دارسة ٢، ٠ 

.١،^  ٤١٤الرياض الصميم. دار حميد. آل عبدالرزاق بن 
اليهقيعلي بن الحسان بن أخمد بكر أق للإمام • الكثرى المن - ١١٠
الكومةمكة . البازمكبة . عقناعبدالقادر محمد تحقيق ^ ٤٥٨)^،

•آ؛اه.

عبدالغفارد. تحميق ائي، النشعيب ين أحمد للإمام الكبرى. ١—المن ١ ٦ 
بيروت٠ العليمة الكتب دار • حمن كمروي وصيد البنداري مليمان 

٥١٤١١;.

حقق)ته/اآهر( القزويي يزيد ن محمد عداس ١^، . ماجه ان منن - ١ ١ ٧ 

علىحكم أخرى وسخة ، عيدالباقي فواد محمد عليه وعلق ورقمه نصوصه 
الرياض.. المعارف دار . ١لألبانى الدين ناصر محمد العلامة أحاديثها 

يهاعتى ، المسائي شعيب ن أحمد عبدالوحمن أق . ائي النمنن — ١ ١ ٨ 
حلب. الإسلامية الهلوعات . غدة أبو عبدالفتاح فهارصه ووصع ورقمه 

الدهيعثمان ن أحمد ن محمل. الل.ين لثمس ٠ النبلاء أعلام صير " ١١٩
هد. ١٤١•بيروت ٠ الرسالة مجرمة امحشن. من حماعة حققه اهّ( م٤ 

أيوببن موسى بن لإبراهمم • الصلاح ابن علوم من الفياح الشدا -  ١٢٠
الرياض١ مكتبة ١ هلل نتحي صلاح تحقيق )تآ'خه( الأبنامي 
٥١٤١٨.;

العمادبن عيلءالخي الفلاح لأيٍر . ذهب من أخبار ق هب اللم• ثيران — ١ ٢ ١ 



الأموا'صااؤ حمم ضو\U\ Uo__ اس الف\ق 

•يثرون . الثرة دار ١( ٠ الحنبلي 
مطيعبن علي بن محمد الدين مي للحافظ . النووية الأربعئن شرح - ١ ٢ ٢ 

الرياض• القاسم دار لاه، ٢• رن انمي دقيق بابن المعروف القشري 

اه. ٤٢١

الدينلتهاب . الأصول عن امحصول اختصار ل الفصول تقيح شرح " ١٢٣
•معد عبدالوووق طه حققه )تة\،اُه( القراق إدريس بن أخمد انماس أي 
ه. ١٣٩٣القاهرة الفكر.دار 

يوسفابن عبدالباقي بن نحمد . مالك موطأ على الزرقاني شرح — ١ ٢ ٤ 
. ٤٥١ ١ ١ بئروت العالمية. الكب دار ١( ١  ٢٢)^،١^^ 

محمدعبداس أي الدين لشمس . الحرفي مختصر على الزركشي شرح " ١٢٠
الكتبدار . إبراهيم خليل العم عبد تحقيق آلاه( ٦ )ت الرركشي عداس ابن 

.٥١ ٤٢٣.بجروت العلمية

تحقيقله( ١ ٠ )ت البغوي مسعود بن الحتن للأمام . السنة شرح " ١ ٢ ٦ 
دمشقؤ الإملامي الكتب . الشاويس زهثر ومحمد الأرناووط شعيب 

.ه  ١٤٠٣وبيروت 

الدينلعلأء ١ اللام عليه بسنته الإعلام المسمى ماجه ابن شرح " ١٢٧
تحقيقلاه( )ت٢٦ عبداس أبو المصري البكحري عبداتك بن قليج بن مغلهلاي 

.اه ٤ ١ ٩ المكرمة مكة . الباز مكتبة . عويصة كامل 
بنعدالملك بن خلف بن علي الحسن لأي ١ البخاري صحيح قرح — ١ ٢ ٨ 

مكتثة• إبراهيم بن يامر تميم أبو تحقيق ، ■(٥٤٤)^،٩ القرطي البكري يهلال 
الرياضآآ؛اه.الرشدّ



\لأحالاموالروؤ ص ضو\لل0 \راسبم اس \)فاف 

ينعبدالغفار والدين الملة لعضي . الحاجب ابن لخممبمر العضد شرح س ١ ٢ ٩ 
مكتبة٠ إسماعيل محمد شعبان ئ. وتصحيح مراجعة لاه،  ٥٦رن الأبجي احمد 

.٥—  ١٤٠٣الماهرة . الأزهرية الكليات 

الحراقتيمية بن عبدالحليم بن لأحمد . الممه ق العمدة ثرح " ١٣•
(٠٧٢Ao ) الرياض. العييكان مكتبة . العهليشان صالح بن سعود د. تحقيق

بنأحمد بن حسئن بن ليوسف . الأصول علم إل السؤل غاية شرح - ١ ٣ ١ 
طرقيبن أحمد وتحقيق دراسة ( ٠٩• )^،٩ المتري بابن المشهور عبدالهادي 

.اه  ١٤٢ بئروت . دارالبشائرالإسلامية . العتري 

المعروفالفتوحي عيدالعزيز بن أحمد بن محمد . اكر الكوكب —شرح ١٣٢
من، حماد ننبه ود. الزحيلي محمد د. تحقيق )ت؟لأبمه( المحار بابن 

القرىأم بجامعة الإسلامي المرات وإحياء العلمي البحث مركز مطبوعات 
.المكرمة ءممكة 

الشيرازييومض بن علي بن إبراهيم إسحاق لأن . اللمع شرح - ١  ٣٣
•الغرب دار . تركي عيدابجيد فهارسه ووضع له وقدم حققه ، رتآُلأةه( 

اه. ٤٠٨بيروت 

ء؛ا-الكريمبن عبدالقوي بن سليمان الدين لجم الروضة. محممر شرح — ١ ٣ ٤ 
الرسالةمجوسسة . المركي عيدامحمن بن عيل.اس د. تحقيق ( ٥٧١زت٦ القلوق 

—. ٠١٤١بيروت* .

عليبن محمد بن عبدالك اق اكلملابن . الفقه أصول محا ب المعا ثرح — ١ ٣ ٥ 
عائلالشيخٍن تحقيق ( ٠٦رن٤٤ المصري الفهري محمد أبو ااا.ين شرف 



الأمه وام0 صه؛( \Ua الإسبم،م اس ا)ف\ف 

.١ه ٤ ١ ٩ بيروت . الكتب لر عا . معوض محمد وعلي الموجود عبد أخمد 
•اكهى لشرح الهى أول لقالق المسمى الإرادات منتهى شرح - ١٣٦

لترون• الكب عانر اه( )تاْ> إدريس لن يونس لن لمنمحور 
٢٠١٩٩٦.

شرحهمع مطبوع ، البخاري إسماعيل بن محمد . البخاري صحيح - ١  ٣٧
الرياض. اللام دار . ءبد.البافي نوال محمد بترنيأ؛ حجر لابن الباري فتح 

بترتيبالبسي الميمي حبان بن محمل• حام أي . حان ابن صحيح — ١  ٣٨
بيروت. الرسالة مؤسسة . الأرناووط شعيب تحقيق ، الإحسان بلبان ابن 

بمذهعي رآه( ٦ ١ )ت ابوري النسالقشري الحجاج بن مسلم صحيح — ١ ٣ ٩ 
القاهرة. الحديث دار , الدهي محصهلفى د. عليها وأشرف الهلبعة 
اه. ٤١٨

له(٢ )ت٦ يعلى أي بن محمد بن محمد الحسين لأي . ا-لحابلةمحلبقات — ١ ٤ ٠ 
بيروت.المعرفة. دار . الفقي حامد محمد تحقيق 

قاصيبن عمر بن محمد بن أخمد بن بكر لأي . الشافعية طقات - ١ ٤ ١ 
ه.١ ٤ ٠ V بيروت ٠ الكتب عالر . خان ءبا،العليم الحاففل د. تحقيق شهبة، 

،بكي الءمدااكافي بن علي الدين كاج • الكرى الشافعية طعان — ١ ٤ ٢ 
للهلباعةهجر دار . الحلو محمد عبدالفتاح ود. الهلتاحي محمد محمود د. تحقيق 

.٠١٤١٣القاهرة والتوزيع. والنشر 
ه(٤٧٦)تالشيرازي علي بن إبراهيم إسحاق لأي ّ الفقهاء محلبقات - ١٤٣

.٢١٩٧٠بيروت . ١^^{ الرائد دار . عباس إحسان تحقيق 
الزهريعبدالك أبو البصري منيع بن سعد بن نحمد . الكيرى الهلبقات — ١ ٤ ٤ 



اومصمووازوؤ \لل0 )م \د\شبم اس اةل\ف 

عليئ. تحقيق . الك؛ار الطبقات بامم أخرى ونسخة ، بيروت . صادر ار د. 
.ه ١ ٤ ٢ ١ القاهرة . الخانجي مكتبة . عمر محمد 
بنأحمد زرعة أي الدين لول . التقريب شرح ل الم,ب طرح - ١٤٠

هوامشهووضع أحاديثه خرج ( ٥٨٢)تاُ العراقي الححن بن عدالرحيم 
.٥١٤٢١بقرون . العالمية الكتب دار . علي محمد عبدالقادر 

بنصعد بن بكر أيٍر بن محماو . الشرعية السياسة ق الحكمية الهلرق " ١٤٦
•غازي جميل محمد د• تحقيق )تاه؟ه( الخوزية قيم بابن المعروف حرين 

.القاهرة . المدق مجهلبعة 

الأياد،الدين نام نحمد . السنةأحادبث تحريح ق الجنة ظلال - ١٤٧
دمشق. الإسلامي الكتب . عاصم أق لابن السنة كتان مع مطوع 

نايمازبن عثمان بن أحمد بن محمد عيدالف لأيي ٠ غثر من خبر ق العير " ١٤٨
الكتبدار ٠ زغلول بسيوني بن الصعيد محمد تحقيق -( ٥٧٤٨٠٠)^الذهني 
٠بتروت ٠ العلمية 

البغداديالفراء الحين بن محمد يعلي لأق . الفقه أصول ل العدة — ١ ٤ ٩ 
،المباركي سر علي بن أحمد د. نصه وخرج عليه وعلق حققه ( ٥٤٥)يناخ 

.٥١٤١الراض.
شاهمجعفلم ابن شاه أنور غمي. ٠ الترمذي صن شرح الشذي العرف — ١ ه ٠ 

ّوالتورع لاانث|ر صحى مجؤّسة ١ شاكر أحمد محمود تحقيق ، الكشميري 
ناصرمحمد تحقيق ، ائي النخيثمة أبو حرت بن لزهير ٠ العلم كتاب — ١ ه ١ 

٠ ٤٥١ ٠  ١٢بيروت الإسلامي. المكتب الألباق. الدين 
•أبائي العشم الحق شمس نحمد ٠ داود أق سنن ثرح المعود عون — ١ ٥ ٢ 

٠٥١٤١٥بيروت . العلمية الكتب دار 
بنأحمد زرعة أق الدين لول . الجوامع حمع شرح الهامع الغث ١-  ٥٣



صنمووازوؤالأ0 ض \د\سلبم \س افاق 

.اه  ٤٢٥بيروت . العلمية الكتب دار )تاُآخه، ^٠١^١٠ ١١عبدالوحيم 
محمدبن عمدالرحيم بن محمد الدين لصفي . الفقه أصول ق الغاش " ١٥٤

العميرييعبدالعزيز بن على د• وتحقيق دراسة لاه(  ١٠)ت الهندي الأرموى 
اه.٤١١

عبدالرخمنالفرج أي الدين لزين • الخاري صحح شرح الباري نتح - ١  ٠٠
معاذأي تحقيق لاه( ٥١)ت رجب بابن الشهير العدائي الدين شهاب بن 

.—  ٠١ ٤٢٢اليمام . الجوزي ابن دار . محمد الذ عوض بن طارق 
حجربن علي بن أخمد . البخاري صحيح شرح الباري فتح - ١ ٥ ٦ 

نشر. باز بن عبداف بن عبدالعزيز وصححه قرأه )ت٢ه٨ه( العسقلأنى 
.السعودية . البحوث لإدارات العامة الرئاسة وتوزيع 

بننحمد . التفسير علم من والدراية الرواية في بئن الجامع القدير فتح - ١  ٥٧
.القاهرة . الحلي ١^١^؛، مطبعة ١ه( ٢ ٥ • )ت ١لشوكانى محمد بن علي 

بنمحمد عبدالرحمن أي للأمام . الحديث ألفية بشرح اجلغيث فتح " ١٥٨
.رضوان جامع رضوان وتحقيق شرح ٩^( ' )ت،؟ الخاوي عبدالرحمن 

الكتبدار أخرى وسمحة ، ه  ١٤٢٠المكرمة مكة . الباز زار مكتبة 
.٥١٤٠٢'بيروت . العالمية 

الحصاصالرازي علي بن احما للأمام • الأصول قح الفصول — ١ ٥ ٩ 
الأوقافوزارة مهلبوعات مجن . الشمي عحيل د. وتحقيق دراسة لأُاه( ٠ )ت 

.ه  ١٤١٤الكويت دولة . الإسلامية والشؤون 

الصالخيمفلح بن محمل بن مفلح بن نحمد . الفروع كتاب - ١ ٦ ٠ 
بنعبدالذ د. تحقيق ، للمرداوي الفروع تصحيح مع مهلبوع )تّآاُلأه( 

.اه  ٤٢٤بيروت . ارصالة مجوسسة . الركي عبدانحن 



١١صمأوام« \للماشبم)ضواللم اس اقاق 

■(٤٥٢ ١ )ت الشساني حنبل ين احمد ءباساس لأي , الصحابة فضائل — ١ ٦ ١
البحثمركز مطبوعات مجن ، عباس محمد بن اس وصي أحاد-ُثه وخرج حققه 

اه..٤ ٣ الكومة مكة القرى. أم بجامعة الإسلام وإحياءالتراث العلمي 
البغداديالخطيب ثاب بن علي بن أحمد بكر لأي . والتنمه الفقيه — ١ ٦ ٢ 

اليمام. الجوزي ابن ت.ار . العرازي يوسف بن ءات.ل حققه ، .( ٥٤)ت٢٦ 

.٥١٤١٧

.المعرفةدار . انممبن إسماعيل بن محمد اكرج لأي الفهرت. - ١٦٣
ه. ١٣٩٨ب؛روت 

الأبناميموسى بن إبراهيم إسحاق لأي . الزوائد شرح اكوائد - ١ ٦ ٤ 
كليةقا ماجستير رسالة , العويد محمد بن عبدالخزيز تحقيق ^( ٨٠٢رن 

.٥١٤١٣باراض الشريعة 

،عبدالشكور بن الدين محب . الثبوت مسلّم بشرح الرحموت فواتح " ١٦٥
.بيروت ١ الخلية الكتب دار . لالغزالي المتمغى كتاب أسفل مجهلبوع 

الأصولعلمي ل الأمجل تحميق مختصر الأص.ّول ومجعانل، الأصول قواعد — ١  ٦٦
الخنبليالعدائي عبدالحق الدين كمال بن ءبلالؤمجن ١لديث لصمي ؟ والجدل 
التراثإحاء مركز ّ الحكمي عباس علي د. وتعليق تحقيق ( ٥٧٣)ت؟

٥١ ١ ٤ • ٩ المكرمة مكة ١ اكري أم جامعة ١ الإسلامي 
عزالإسلام لشيخ " الكرى الأواعد الأ0م" ءمالح ق الأحآكأم قواعد - ١  ٦٧

ود.حماد كمال نزيه د. تحقيق ( ٥٦٦رن• عبداللأم بن عبدالخزيز الدين 
•ه ١ ٤ ٢ ٨ دمشق . القلم دار ، ة صمم ■جعة عثمان 

عبدالجباربن محمد بن منصور المفكر لأي . الأصول ق الأدلة نواطع - ١  ٦٨
علىود. الحكمي حاففل بن عبدالمه د. ودراسة تحقيق ه( ٤٨٩زتمعاي ال



\لأ>؛لهبو\موه ض ضواللم ^\_u، اظاواس 

•- ٤٥١ ١ ٨ عام طبع الحكمي، عباس بن 
الدينجمال نحمد . الحديث مصعللح ينون من التحديث قواعد — ١ ٦ ٩ 

الكبإحياء دار . اJيهلار بمجة محمد وتعلق تحقيق ^ ١٣٣٢)^،القاسمي 
•المب؛ة 

الحراقتيمية بن عبدالحليم بن لأحمد . الفقهية المورانية القواعد — ١٧•
.ه ١ ٣ ٩ ٩ بقرون . ا،لعرفة دار . الفقي حامد محمد تحقيق لإه( ٢ )^،٨ 

بنعلي بن محمد بن علي الحسن لأيٍ، . الأصولية والفوائد القواعد - ١ ٧ ١ 
عبداسبن عايض وتحقيق درامة ٨^ • )تّآ اللحام ابن البعلي عباس 

اه. ٤٢٣الرياض الرشد. كية م. 
محمودبن محمد عبدالف لأيي، • الأصول علم محا اتحمول عن الكاشف — ١  ٧٢

عائلالشيخن ودراسة وتعليق تحقيق )تمها"ه( الأصفه١نى العجلي عباد بن 
بقرون, العلمية الكتب دار . معوض محمد وعلي الموجود عبد بن أحمد 

٥١٤١٩.

بنءبا-اس بن يوسف عمر لأي . المالكي الد.ينة أهل فقه ق الكال - ١٧٣
محمدمحمد تحقيق القرطي الممري عاصم بن عبدالتر بن محمد 
٠ه ١ ٤ ٠ ٠ الرياءرإ • الخدبمة الرياءس مكتبة ٠ الورياني ماديك ولد أحيد 

.الجرجاني عدي بن عبداممه أحمد لأي ٠ الرجال ضعفاء ق الكامل — ١ ٧ ٤ 
,ه ١ ٤ ٠ 0 بتروت ٠ الفكر دار 

بنعبداف البركات لأي ٠ المنار على الصنف شرح الأسرار كشف " ١٧٥
,ه ١ ٤ ٠ ٦ بتروت ٠ العلمية الكتب درا لأهآ ١ ٠ )ت النسفي أحمد 
٠يثرون ٠ الفكر دار - خليفة لحاجي ٠ الفلنون كشف " ١٧٦
عاليالحسن لأي ٠ اشرواق زيد أي ابن لرسالة ١^ الْلالب كفاية - ١٧٧

الشيخيوسف تحقيق )ت\ءآ\ءه( النوق جتريل بن محمد بن الدين ناصر بن 
.-٥١٤١٢بثروت ٠ الفكر دار ٠ البقاعي محمد 



ارامؤ وا'م0 سمم ضوالله \راسبم اس افاف 

المالكيرشيق بن الخسين للعلامة . الأصول علم ل اخمول لماب " ١٧٨
الحوثدار منشورات من ، عمر غزال محمد تحقيق •( ٠٦٣٢)ت 

.- ٥١ ٤٢٢المتحدة العربية الإمارات ، التراث وإحياء ، الإسلامية للدراسات 

بنعاي بن عمر حفص \لي المفسر للأمام . الكتان علوم ق اللبان - ١٧٩
دار, وآخرين عبدالموجود أخمد عائل تحقيق ، ٠٥٨٨ رن الدمشقي عائل 

٠ ٤١٩بيروت . العلمية الكتب  ٥١ .

مفلحابن محمد بن عبداف بن محمد بن لإبراهيم ٠ المشع شرح المبدع — ١ ٨ ٠ 
.٥١٤٢٢'الراض . الكتب عالر دار )تسي 

رخيالمهل أي( بن محمد بكر اتجب الدين لشمس • المبسوط — ١ ٨ ١ 
والشرللطيامة الفكر دار ٠ الميس الدين محي خليل وتحقيق دارسة ( ٥٠٠)ت؛ 

•- ٥١ ٤٢١ئروت ب •

بنمحمد حام لأي ٠ والمتروكتن والضعفاء امحدين مجن امحروض - ١٨٢
حلب٠ الوعي دار , زايد إبراهيم محمود تحقيق ٥ ٤ رن الجي حبان 

٥١٣٩٦.

الهثثميبكر أي بن علي الدين لنور • الفوائد ومنح الزوائد مجمع - ١٨٣
.٥١٤٠٢يثرون . العريي( الكتان دار ( ٠٥٨ رت٧ 
شرفبن بحى الدين محي زكريا ش للإمام • المهيب شرح امحموع - ١٨٤

الكتبة. المهليعي نجيب محمد وأكمله عليه وعلق حققه ، ٥٦٧٦رنايووي 
.بالفحالة العالية 

بنعبدالخليم بن أحمد ٠ تيمية بن الإسلام شيح فتاوى مجموع - ١٨٥
ُهلابع. فاسم بن محمد بن عبدالرحمن وترتيب جع ، ٥٧٢٨٠٠)'-؛لأم عيدال



\لأ>،بءنه،أاوازوه ضواللم \لإسلأ، اس \فإه 

ى١^٣٢٤١ .الحكومة

١^^٠٠بن عبدالذ بن محمد بكر لأيٍب . الأصول علم ق امحصول — ١٨٦
الجامعة. ماجستير رسالة ، الحمد أخمد بن عبداللهلف تحقيق ، المالكي 

اه. ٤٠٩الإسلامية 

الحسانبن عمر بن محمد الدين لفخر • الفقه أصول علم ل اخصول — ١  ٨٧
مجومة، ااعلواني فياض جابر طه د. تحقيق و دراسة •( ٥٦• )^—٠٦ الرازي 
.ه—  ١٤١٨بيروت ، الرسالة 

عليبن محمد الدين بدر جمع ، تيمية لابن . المرية الفتاوى مختصر — ١  ٨٨
اليمام. القيم ابن دار . الفقي حامد محمد تحقيق ه( ٧v٧)تالخنملي البعلي 

ه.٦١٤•"

المعروفعباس بن علي بن محمد بن لعلي • الفقه أصول ق المختمر - ١  ٨٩
محمدد. وفهارسه حواشيه ووضع له وندم حققه ، ٥٨• )تّآ اللحام بابن 

•الإّلامي التراث وإحياء العلمي البحث مركو مجهلبوعات مجن ، بقا مْلهر 
.٥١٤••القرى أم جامعة 

•ال؛يهقي علي بن الحسنن بن لأحمد • الكبرى السنن إل الدخل - ١ ٩ ٠ 
الرياض. السلف أضواء مكتبة . الأعفلمي الرحمن ضياء محمد وتحقيق دراسة 

.٥١٤١٢.

،الدمشقي بداري بن لعبدالقادر أحمد الإمام مدهب إل المدخل — ١ ٩ ١ 
مؤسسة. التركي عبدانحن بن عبدالذ ئ. عليه وعلق له وقدم صححه 
.٥١٤٠٥بيروت . الرسالة 

الأمتنمحمد العلامة للشيخ . الماطر روضة على الفقه أصول مجدكرة — ١ ٩ ٢ 
لرعا دار ّ زيد أبو عبدالك بن بكر باشراف محلع ، الشنفلمي المختار محمل. بن 

.٥١٤٢٦المكرمة مكة الفوائد.





الأموازوة صم؛( اراس)،،)ضواللم \س \)هاف 

.اه ٤ • ٤ الكويت . الأرقم دار . عبدامحيدالسلفي حمدي تحقيق الزركشي، 
\}0ل؛و\نيالقامحسم أبو أيوب بن أحمد بن لسلسْان . الأوسط العجم — ٢ •  ١

إبراهيمبن وعدامحن محمد بن الق عوض بن ءلارفى تحقيق اُآه( )ت>
.اه ٤ ١ ه القاهرة دارالحرمن. الحيي. 

كتاب. المعاصرين العالم وطلبة العلماء تراجم ق، الجامع العجم ~ ٢ • ٢ 

•الإلكترود الحدث أهل •لقي موهع أعدم ؛١،>^ 
الهل١ر١نيالقاسم أبو أيوب بن أحمد بن لسليمان . الكبير العجم — ٢ • ٣ 

٠والحكم العلوم مكتبة , السلفي عبدابجيد بن حمدي تحقيق ^ ٠٥٣٦ رن 
.٥١ ٤٠٤الوصل 

.كحالة رضا لعمر , العربية الكتب مصنفي تراجم المؤلفين معجم ٢" ٠ ٤ 
.بيروت . العري التراث إحياء ودار الثى مكتبة 
دار٦ها ٢ ٠ رن القدسي قدامة بن أحمد بن عبداس محمد لأي ٠ الغي " ٢٠٥
.— ٤٥١ ٠ ٥ بيروت . الفكر 

أيالشريف للإمام . الأصول على الفروع بناء إل الوصول مفتاح " ٢٠٦
عليمحمد وتحقيق دراسة ^ ^١^١١٥ )ت اي التلمالحيي أحمد بن محمد عبداس 

.٥١٤٢٤الكرمجة مكة ١ الكية الكتبة ٠ فركوس 
الدينبرهان للإمام • أحمد الإمام أصحاب ذكر ل الأرمد الممد " ٢٠٧

د.تحقيق ( ٥٨٨)زعمفلح بن محمد بن عبداس بن محمد بن إبراهيم 
. ٤٥١ ١ ٠ الرياض . الرشد مكتبة ّ العثيهين سليمان بن عبدالرحمن 

نحويانبن سال( بن محمد بن لإبراهيم ٠ ال"ل؛لا شرح ق، الميل منار " ٢٠٨
. ٤٥١ ٠ ٩ بيروت الإسلامي. الكب الشاوض. زهير تحقيق ( ٥١رّاهّآ 







و\'م)اهكنهم ضو\لإ0 \لإسبم اس انفاق 

.— ٥١ ١٠٩٩يرون . الفكر دار . الهكاحي محمد محمود تحقيق ، الأثتر ابن 
العباسأي بن محمد الدين لشمس . المهاج شرح إل امحاج هماية " ٢٢٥
.للطباعق الفكر دار ١مآ < « )ت؛ الرملي الدين شهاب بن حمزة بن أحمل 

•ه  ١٤٠٤بئروت 

بنمحمد الدين صفي للشيخ . الأصول دراية ق الوصول محاية — ٢٢٦
اليومفمليمان بن صاخ د. تحقيق ٧ها ١ ه رن ائندي الأرُوي عبدالرحم 

.ه  ١٤١٦ا،لكرمة مكة . التجارية الكتبة . وبح الب محا بن محعد . دو 
الشوَكانيمحمد بن علي بن محمد . الأخبار منتقى فرح الأوطار نيل — ٢٢١^

المنيرية.المطبعة إدارة . الدمشقي منير محمد تعليقات مع مجهلبوع ه، ١٢٥•رن 
عميلبن محمد بن عقيل بن علي الوفاء .لأي الفقه أصول ل الواضح — ٢  ٢٨

،التركي عبدانحن بن عبداس د. تحقيق ٥^ ١ رت٣ الحنبلي البغدادي 
٠- ٥١ ٤٢٠الرسالة مؤسسة 

بنعلي بن أحمد الفتح أي الإسلام لشرف . الأصول إل الوصول - ٢٢٩
مكتبة. زنيد أبو علي بن عبدالحميد د. تحقيق ٥^ ١ رزخ البغدادي برهان 

اه."آ.؛ الرياض .العارف 

ا)لهاتالخاس:
•الرابع الإصدار . وااعربي الإّلأُي التراث لكتب الكبير الجا،ع — ٢ آ ٠ّ 

,للترمجيات الترات مركز إصدار 

الملكمركز ، الثالث الإصدار — الجامعية الرسائل معلومات قاعدة — ٢  ١١٦

٠الإسلامية ات والدراسللبحوث فيصل 

طلبةمن بحموعة جمع ، والثالث الثاي الإصدار . الشاملة المكتبة - ٦٣٦
العلم.
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